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у деталяху деталях

Реформи і стабільність наближають Україну до Європи

Рівні можливості жінок і чоловіків – шлях до процвітання

День захисту дітей: дбаємо про майбутнє своєї країни

Ні насильству та бездоглядності! Суспільство змінює стереотипи
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Європейська спільнота 
очікує від України поступу 
до реформ і стабільності

онад три місяці ми-
нуло з часу першого 
візиту Віктора Яну-
ковича до Брюсселю, 
де Президент України 

запевнив голову Єврокомісії Жозе 
Мануеля Баррозу, що саме євро-
пейська інтеграція є одним з голо-
вних пріоритетів для України, але 
вона може стати реальністю лише 
після проведення в країні реформ. 
Ця заява українського Президента 
добре узгоджувалася з резолюцією 
щодо України, яку Європарламент 
ухвалив напередодні візиту, – в 
ній було чітко сказано, що Україна 
може претендувати на членство в 
ЄС за умови дотримання норм де-
мократії і проведення економічних 
і політичних реформ. Це був фак-
тично перший сигнал для нового 
керівництва держави, що двері ЄС 
для України відкриті.

З того часу в Україні відбулося 
чимало подій, які, з одного боку, де-
монструють бажання нового керів-
ництва країни вибудувати владну 
вертикаль і створити ефективні ме-
ханізми для впровадження реформ, 
а з іншого – викликають чимало за-
питань щодо збереження в Україні 
демократичних засад підготовки, 
прийняття і виконання доленосних 
рішень, дотримання чинного зако-
нодавства та збереження прав і сво-
бод громадян.

Україна обирає 
шлях реформ
Європейська спільнота уважно 
стежить за діями нової української 
влади, які визначають напрямки 
розвитку зовнішньополітичних 
відносин зі своїми найближчими 
сусідами. 12 травня 2010 року Єв-
ропейська Комісія опублікувала так 
званий «пакет сусідства», що скла-
дається із загальної оцінки п’яти 
років реалізації Україною та ще 11 
країнами Європейської політики 
сусідства (ЄПС).

За висновками доповіді, після 
кількох років стійкого поступу в 
багатьох сферах, про які йдеться 
у Плані дій Україна–ЄС, 2009 року 
в Україні відбулося уповільнення 
темпу реформ. На думку європейсь-
ких експертів, це сталося внаслідок 

Простих рішень для подолання кризових явищ в економіці та політиці 

в України сьогодні немає, але Парламентська асамблея Ради Європи 

сподівається на те, що українська влада, вирішуючи економічні 

та соціальні питання, буде дотримуватися прав і свобод людини

Представництво 
Європейського 

Союзу в Україні

Серед пріоритетів 

зовнішньої 

політики найвищим 

пріоритетом України 

була і залишається 

євроінтеграція

оціальні проекти, спря-
мовані на досягнення рів-
ності жінок і чоловіків та 

на захист прав дітей, в країнах 
Євросоюзу завжди давали разю-
чі результати, примножуючи до-
статок і здоров’я цілих народів, 
робили життя наступних по-
колінь кращим, а людей – більш 
гуманними і толерантними.
Досвід виконання таких про-
ектів показав, що фізіологічні 
особливості жінок і чоловікiв 
– це лише невелика частина 
відмінностей між двома рівни-
ми і прекрасними частинами 
Людства. Соціологи навіть 
почали використовувати 
слово «ґендер», яке означає 
соціальні особливості, що їх 
набувають в суспільстві люди 
жіночої і чоловічої статі. Бути 
самодостатньою і успішною 
людиною – жінкою або чолові-
ком, повністю реалізувати свій 
потенціал – для цього мало 
народитися дівчинкою або 
хлопчиком. Для цього потрібно 
жити в певних соціальних умо-
вах, відчувати турботу і допо-
могу сім’ї, родини, вихователів 
і вчителів, оточуючих людей, 
усієї держави. І держава має не 
лише законодавчо забезпечити 
рівність прав жінок і чоловіків, 
але й створити належні умови 
для забезпечення їхніх рівних 
можливостей.
На жаль, багатьом українсь-
ким дітям і жінкам, особливо в 
умовах економічної кризи, про 
належні умови життя і реаліза-
цію своїх здібностей доводиться 
тільки мріяти. Саме тому так 
тепло і вдячно сприймається 
українським суспільством допо-
мога Європейського Союзу на 
всіх рівнях вирішення питань 
захисту дітей та реалізації рів-
них прав і можливостей жінок 
та чоловіків, які охоплюють 
численні програми, що їх реалі-
зує Представництво Євросоюзу 
в Україні.
Про шляхи вирішення проблем 
рівності жінок і чоловіків, про 
роботу правозахисних організа-
цій, про людей, які повертають 
дітям щасливе дитинство, а 
суспільству – гідних і успішних 
громадян, про допомогу, яку 
надає Європейський Союз нашій 
країні заради майбутнього 
щастя і добробуту своїх сусідів, 
розповідає червневий випуск 
нашої газети «Україна – Євро-
союз у деталях». В ній ви також 
знайдете контактні дані органі-
зацій, які працюють задля того, 
щоб українські діти, позбавлені 
батьківської турботи, зростали 
в теплі й затишку, а знедолені 
жінки забули, що таке неспра-
ведливість і насильство, щоб світ 
став кращим, а мрії збувалися. 
Постукайте, і вам відчинять.

С
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світової економічної та фінансової 
кризи, а також в результаті політич-
них та конституційних ускладнень 
всередині країни.

Серед ключових пріоритетів ре-
форм на 2010 рік для України ек-
сперти ЄС називають зміцнення 
макрофінансової стабільності; ре-
форму Конституції, спрямовану на 
зміцнення політичної стабільності і 
збереження темпів демократично-
го розвитку. 

Саме реформи стали основною 
темою звернення Президента Вік-
тора Януковича до українського 
народу 3 червня 2010 року з нагоди 
100 днів перебування на цій високій 
посаді. Серед пріоритетних завдань 
президент визначив забезпечення 
високих темпів економічного зрос-
тання – на рівні 6–7% на рік, зрос-
тання кількості робочих місць у всіх 
регіонах; посилену увагу розвитку 
сільськогосподарського сектору; 
розвиток енергетики, у тому чис-
лі – пошук нових родовищ у захід-
них областях України; неухильне 
підвищення рівня добробуту людей, 
серйозне покращення функціону-
вання системи охорони здоров’я; 
макроекономічна стабільність, пок-
ращення підприємницького кліма-
ту, активна інвестиційна політика. 
Результат, який очікується від ре-
форм це радикальне зниження кіль-
кості громадян за межею бідності.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров і віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань 
закордонних справ та безпекової політики Кетрін Ештон під час спільної прес-конференції. Люксембург, 15 червня 2010 року
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«Серед пріоритетів зовнішнь-
ої політики, – заявив Президент, 
– найвищим пріоритетом України 
була і залишається євроінтегра-
ція. Йдеться не лише про зовніш-
ньополітичний курс. Цей напрям 
визначає загальний вектор пере-
творень, насамперед внутрішніх. 
Чи не найбільш важливе сьогодні 
питання у відносинах між Украї-
ною та ЄС – це укладення Угоди 
про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, включа-
ючи створення «поглибленої і все-
охоплюючої» зони вільної торгів-
лі, а також введення безвізового 
режиму. Ми зацікавлені в підпи-
санні Угоди про асоціацію лише за 
умови збереження її «якості й ам-
бітності» та врахування балансу 
інтересів. І завершити переговори 
з Євросоюзом можливо лише шля-
хом досягнення взаємоприйнят-
ного компромісу з усіх неузгодже-
них питань. Україна налаштована 
на конструктивний компроміс».

Саме про реформи і компроміси 
йшлося і на 14-му засіданні Ради з 
питань співробітництва Україна–
ЄС у Люксембурзі, яке відбулося 15 
червня за участі Прем’єр-міністра 
України Миколи Азарова та Висо-
кого представника у справах зов-
нішніх відносин та безпекової полі-
тики Євросоюзу Кетрін Ештон. Про 
результати засідання представники 
сторін, які брали участь в роботі 
Ради, розповіли на спільній прес-
конференції.

«Я сьогодні закликав пані Ештон 
до взаємних поступок та компро-
місів: десь ми поступимося в якійсь 
позиції, десь розраховуємо, що 
країни ЄС поступляться нам, тому 
ми обов’язково знайдемо взаємо-
вигідний компроміс», – наголосив 
Микола Азаров.

У свою чергу Кетрін Ештон за-
значила, що підписання Угоди про 
асоціацію та зону вільної торгівлі 
дасть змогу подвоїти експорт то-
варів з України до Європейського 
Союзу. Вона закликала українську 
сторону продовжувати роботу з 
Євросоюзом щодо розробки плану 
заходів стосовно запровадження 
безвізового режиму між Україною 
та ЄС і запевнила українську деле-
гацію про готовність ЄС підтрима-
ти реформи в Україні.

При цьому пані Ештон цілком 
чітко дала зрозуміти, що далеко не 
всі аспекти взаємних відносин мо-
жуть бути предметами компромі-
су. «Життєво важливо, щоб Украї-
на продовжувала консолідувати 
свій демократичний розвиток з по-
вагою прав людини, верховенства 
права та доброго врядування. Це 
повинно включати свободу преси, 
зборів і реформу у сфері юстиції», 
– наголосила Кетрін Ештон.

Прем’єр-міністр України Мико-
ла Азаров запевнив керівництво 
Європейського союзу в забезпе-
ченні українською владою свобо-
ди слова в країні. «Що стосується 
свободи слова, для нас це – фунда-
ментальна цінність», – заявив ук-
раїнський прем’єр.

В свою чергу пані Ештон під-
твердила, що позиція ЄС щодо під-
тримки українських реформ зали-
шається незмінною. «Ми будемо 
продовжувати підтримувати Украї-
ну в імплементації її реформ. Ми 
чекаємо обговорення наших спіль-
них пріоритетів у найближчі місяці 
і на майбутньому саміті восени», 
– заявила Кетрін Ештон.

Слід зазначити, що необхідність 
обміну такими сигналами була 
викликана певною стурбованістю 
європейських політиків щодо до-
тримання Україною стандартів єв-
ропейської демократії.

ЄС спостерігає і за 
словом, і за ділом
Перші 100 днів перебування Пре-
зидента Віктора Януковича на 
посаді насправді змінили підходи 
України до основних засад зовніш-
ньої політики.

27 квітня Верховна Рада України 
практично без обговорення, попри 
відчайдушній опір опозиції, ратифі-
кувала угоду між Україною і Росій-
ською Федерацією щодо питань пе-
ребування Чорноморського флоту 
Російської Федерації на території 
України, підписану 21 квітня 2010 
року у Харкові. Угода передбачає 
пролонгацію перебування Чорно-
морського флоту Росії в Криму на 
25 років – до 2042 року. Того ж дня 
коаліційний парламент за кілька 
хвилин ухвалив Державний бюд-
жет України на 2010 рік.

Ще через місяць, 2 червня Вер-
ховна Рада ухвалила в першому 
читанні законопроект про засади 
внутрішньої та зовнішньої політи-
ки, який було подано Президентом 
України, як невідкладний. Проект 
закону декларує дотримання Ук-
раїною політики позаблоковості, 
що означає «неучасть України у 
військово-політичних союзах, пріо-
ритетність участі у вдосконаленні 
та розвитку європейської системи 
колективної безпеки, продовження 
конструктивного співробітництва 
з НАТО та іншими військово-полі-
тичними блоками з усіх питань, що 
становлять взаємний інтерес».

Втім, навіть не торкаючись зміс-
ту ухвалених документів, біль-
шість вітчизняних та закордонних 
експертів відзначають, що саму 
процедуру їхньої підготовки і за-
твердження аж ніяк не можна виз-
нати прозорою і демократичною. 
Використання обхідних шляхів у 
політичному процесі, перші спроби 
обмеження свободи преси викли-
кало занепокоєння: чи не підриває 
це демократичний процес, сфор-
мований в Україні за останні п’ять 
років. Адже і шляхи формування 
коаліції, і ратифікація харківських 
угод, і ухвалення бюджету, і перене-
сення місцевих виборів, і протести 
українських журналістів проти цен-
зури – всі ці питання, прямо впли-
вають на стабільність у державі і на 
міжнародний авторитет України. 

Як зазначив керівник київського 
представництва німецького Фон-

ду Конрада Аденауера Ніко Ланґе, 
«роль, яка нині відводиться пар-
ламенту, стала зрозумілою під час 
восьмихвилинного засідання, коли 
ратифікували держбюджет і угоду 
щодо Чорноморського флоту. Якщо 
в парламенті не ведуться дебати 
навколо таких важливих питань як 
держбюджет або угода про флот і 
не робиться урядових заяв, тоді це 
свідчить про втрату парламентом 
свого значення. Над таким розвит-
ком слід замислитися. Ми справді 
маємо ознаки повернення до ста-
рих авторитарних схем, зменшен-
ня ролі парламенту, але водночас я 
гадаю, що і для нового уряду, і для 
нового Президента Європейський 

Союз залишатиметься важливим 
партнером. Україні й надалі будуть 
потрібні кредити Міжнародного ва-
лютного фонду, інвестиції та техно-
логії з Європи. На мою думку, нині 
зарано говорити про остаточний 
занепад української демократії. Є 
низка складних тенденцій, які я 
назвав, але наступні місяці справді 
покажуть, як розвиватиметься Ук-
раїна далі».

Реформи потрібні 
передусім Україні
Парламентська асамблея Ради Євро-
пи сподівається на те, що українська 
влада буде дотримуватися прав і сво-
бод людини. Про це ще на початку 
червня заявила співдоповідач моні-
торингового комітету ПАРЄ Майліс 
Репс. Вона висловила стурбованість 
тим, що останнім часом в Україні 
збільшилася кількість заяв громад-
ських організацій щодо посилення 
порушень прав і свобод людини.

Зокрема, М. Репс висловила за-
непокоєння заявами про порушен-
ня прав громадян на вільні збори, 
свободи слова, свободи ЗМІ. «Якщо 
ці обвинувачення правдиві, ми хо-
чемо наголосити на тому, що Рада 
Європи ніколи не змириться з таки-
ми серйозними порушеннями прав 
і свобод людини, особливо тому 
що Україна в очах Парламентської 
асамблеї й Ради Європи вже досяг-
ла значних успіхів у захисті особис-
тих свобод і прав громадянина», 
– заявила М. Репс.

В свою чергу співдоповідач моні-
торингового комітету ПАРЄ Ренате 
Вольвенд повідомила, що наступна 
місія співдоповідачів ПАРЄ має на-
мір відвідати Україну у вересні по-
точного року. Під час майбутнього 
візиту особливу увагу буде зосеред-
жено на дотриманні прав людини і 
свободи слова.

Позиція Європейського Союзу 
щодо розвитку відносин з Україною 
залишається виваженою і незмін-
ною. Відповідаючи на запитання 
журналу «Кореспондент», Голова 
Представництва Євросоюзу в Ук-
раїні Жозе Мануел Пінту Тейшейра 
відзначив, що досягнення Асоціації 
з ЄС означає проведення в Україні 
реформ, результатом яких має ста-
ти зникнення в країні замкнутого 
кола корупції, перешкод для інвес-
тицій, нежиттєздатної системи де-
ржавної влади і місцевого самовря-
дування. Як результат, збільшаться 
інвестиції, з’являться нові робочі 
місця, доходи людей збільшаться, 
вони будуть менш схильні шукати 
роботу за кордоном, що знизить ім-
міграційне тиск.

«Дуже важливо зрозуміти: ви не 
зобов’язані виконувати ці рефор-
ми і вкладатися в певні терміни. 
Україна вільна чинити так, як сама 
вважає за потрібне. Ваша країна 
сама стала на шлях євроінтеграції, 
а ми зі свого боку запропонували 
зробити наступні кроки, які повин-
ні привести до певних результатів», 
– зазначив Голова Представництва 
ЄС в Україні.

Жозе Мануел 
Пінту Тейшей-
ра, Голова 
Представниц-
тва Євросоюзу 
в Україні: «На 
мою думку, на 
даному етапі 
договір України 
про Асоціацію 
з ЄС не потре-
бує уточнення 

щодо майбутнього членства 
України в Євросоюзі. Ця фор-
мальність є всього лише приво-
дом, необхідним супротивникам 
реформ, щоб їх не проводити. 
Навіть у договорі про асоціацію 
Польщі, підписаному в 1990-х, 
про таку перспективу не було 
ні слова, а зараз ця країна є 
членом ЄС. Просто проведені 
нею реформи дуже скоро всели-
ли упевненість, що там дійсно від-
булися серйозні зміни на краще. 
Питання про перспективу членс-
тва України в ЄС необхідно підні-
мати, коли для цього прийде час. 
Поки що, ми маємо лише багато 
років декларацій, участі в пере-
говорах і таке інше. Немає лише 
реальних дій і навіть необхідної 
для цього законодавчої бази».

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Ніко Ланґе, 
керівник 
київського 
представниц-
тва німецького 
Фонду Конрада 
Аденауера: «На 
мою думку, нині 
зарано говори-
ти про остаточ-
ний занепад 
української 

демократії. Є низка складних тен-
денцій, але наступні місяці справді 
покажуть, як розвиватиметься 
Україна далі. Мені здається, 
що впродовж наступних тижнів 
українське керівництво спробує 
виступити з більш позитивними 
сигналами в напрямку Європей-
ського Союзу, оскільки йому не 
байдуже, який імідж воно має в 
ЄС. Але водночас слід постійно 
звертати увагу на ці небезпечні 
тенденції, аби розвиток не пішов 
повністю в іншому напрямку».
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Ефективна ґендерна політика — 
запорука наближення до європейських цінностей

оціологи і психологи 
добре знають, що в 
змаганнях, де потріб-
ні злагоджені колек-
тивні дії, «змішані» 

команди завжди перемагають 
суперників, представлених лише 
хлопцями або дівчатами. Європей-
ська практика також доводить, що 
уряди і парламенти, де гідно пред-
ставлені жінки, набагато ефек-
тивніше вирішують проблеми, які 
стоять перед суспільством. Цей 
досвід, безумовно, заслуговує на 
якомога більше поширення. Але в 
реальному житті не все так просто. 
Чи можна говорити про ефективне 
використання потенціалу жінок, 
які потерпають від дискриміна-
ції на роботі і в побуті, насильства 
і торгівлі людьми? Тож перший 
крок до процвітання країни неми-
нуче повинен бути спрямований 
на подолання нерівності прав та 
можливостей жінок і чоловіків.18 
грудня 1979 року Генеральною 
Асамблеєю ООН було ухвалено 
Конвенцію ООН про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жі-
нок (CEDAW). На сьогоднішній 
день Конвенцію ратифікували 
186 країн, 98 із яких здійснили ра-
тифікацію Факультативного про-
токолу.

25 лютого 2008 року Генеральний 
Секретар ООН Пан Гі Мун ініціював 
багаторічну міжнародну кампанію 
«Стоп насильство над жінками», 
яка об’єднає зусилля ООН, урядів та 
громадянського суспільства щодо 
зупинення насильства над жінка-

ми, та визначивши, що це питання 
не може чекати.

«Принаймні одну з трьох жінок 
б’ють, примушують до сексу або 
принижують в житті, – так розпо-
чав свою промову Генеральний 
секретар Пан Гі Мун на відкритті 
останньої сесії Комітету із стано-
вища жінок. – Насильство над жін-
ками перешкоджає економічному і 
соціальному зростанню, і таким чи-
ном нова кампанія продовжиться 
до 2015 року, до того ж року, коли 
будуть підведені підсумки іншої 
важливої ініціативи – Цілям Розвит-
ку Тисячоліття. Кампанія спрямо-
вуватиметься, перш за все, на кон-
фліктні та пост-конфліктні регіони. 
«Ця кампанія для жінок та дівчат, 
які мають право жити вільно від 
насильства, сьогодні або в майбут-
ньому, – сказав він. – Ця кампанія 
спрямована на те, щоб зупинити ті 
витрати, про які ніхто не говорить, 
і які несе вся міжнародна спільно-
та через насильство над жінками». 

Пан Гі Мун наголосив, що це не є 
підхід один для всіх, – кожна краї-
на повинна розробити свої власні 
заходи задля вирішення проблеми 
насильства над жінками. 

Утвердження 
ґендерної рівності
Україна поділяє основні ідеї, викла-
дені у документах, що були прий-
няті під час Четвертої світової кон-
ференції жінок у Пекіні, та майже 
повністю виконала рекомендації 
з покращення становища жінок, 
викладені у пунктах 201–207 Плат-
форми дій Пекінської конферен-
ції. Сьогодні принципи гендерної 
рівності закріплені у Конституції 
України та низці інших норматив-
но-правових актів. У 2005–2006 
роках Україна прийняла декілька 
визначальних актів, покликаних 
забезпечити рівні права та можли-
вості чоловіків та жінок. Серед них 
Закон України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей чо-
ловіків та жінок», Указ Президента 
України та Державна Програма з 
утвердження гендерної рівності в 
українському суспільстві у період 
до 2010 року.

Але й досі ґендерний дисбаланс є 
дуже помітним у сфері управління, 
особливо на вищих щаблях законо-
давчої та виконавчої влади, має міс-
це серйозний розрив в соціальних 
позиціях та можливостях чоловіків 
та жінок у сфері праці, виховання 
дітей, у побуті та інших  царинах 
суспільного життя.

Саме тому ґендерна рівність є 
одним із напрямів тісної співпра-
ці між Європейським Союзом та 
міжнародними і реґіональними 
організаціями України. Зокрема, 
спільно з організаціями-партнера-
ми Європейський Союз здійснює 
кроки для поліпшення правової та 
нормативної бази впровадження 
механізмів забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок та чо-

Стереотипи 

про «жіночі» 

і «чоловічі» 

професії, про 

терпимість до 

домашнього 

насильства міцно 

вкоренилися в 

українському 

суспільстві. 

Але досвід 

європейських 

країн показує, 

що перемога 

над ґендерними 

упередженнями 

часом корисніша 

для країни, ніж 

багатомільярдні 

інвестиції

С

ҐЕНДЕР – КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНА

Слово «ґендер» (англ. gender, від лат. genus  «рід») вперше почало вживатися в 1970-ті роки минулого 
століття для опису соціальних характеристик чоловіків та жінок, на відміну від біологічних (стать, sex). Мож-
на сказати, що люди народжуються жіночої або чоловічої статі, а потім «вчаться бути» дівчатами та хлоп-
цями, щоб згодом сформуватися у жінок та чоловіків, рівноправних членів суспільства. Гендер, як поняття, 
відноситься до соціально набутої поведінки і очікувань, які асоціюються з обома статями. Подібно расі і 
класу, гендер – це категорія соціальна, яка визначає наші суспільні стосунки з іншими людьми.
На початку 1990-х років країни Європи та найбільш розвинені країни світу почали активно використо-
вувати ґендерний підхід до розв’язання суспільних проблем, аналізу політики. ООН, міжнародні європей-
ські інституції розглядають ґендерне питання як один із пріоритетів розвитку людства. Розвиток, ста-
більність і мирне співіснування ставляться у залежність від вирішення питанння рівності між чоловіками 
і жінками на сучасному етапі. У середині 90-х років до «Індексу розвитку людства» було додано два 
ґендерних індикатори – ґендерний індекс розвитку (GDI) і ступінь ґендерної довіри (GEM).

Рівень добробуту країни прямо залежить від того, наскільки жінка рівна з чоловіком, – до розуміння 
цієї простої істини європейська спільнота йшла десятиліттями. Сьогодні на цей шлях має стати Україна.
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ловіків. За допомогою своїх фінан-
сових інструментів ЄС підтримує 
зусилля громадських організацій 
– забезпечує моніторинг ситуа-
ції із дотриманням прав жінок та 
підтримку, що надається жертвам 
дискримінації, адвокатську діяль-
ність, спрямовану на захист прав 
жінок у судах. 

Ось уже декілька років в Україні 
виконується Програма «Права жі-
нок та дітей в Україні», яка скла-
дається з п’яти взаємопов’язаних 
проектів, котрі фінансуються Єв-
ропейським Союзом із загальним 
бюджетом 14 млн. євро. Ці програ-
ми виконуються Євросоюзом ра-
зом з міжнародними партнерами:

–  «Програма рівних можливос-
тей та прав жінок в Україні» вико-
нується разом з Програмою Розвит-
ку ООН та Шведським агентством з 
питань міжнародної співпраці Sida.

– «Рівність жінок і чоловіків у світі 
праці» – спільно з Міжнародною ор-
ганізацією праці.

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Високий представник ЄС із закордонних справ та 
безпекової політики Кетрін Ештон у зв’язку з 30-ю 
річницею Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок (CEDAW) зазначила: «Цю 
конвенцію ратифікували майже всі країни світу. 
У багатьох із них вона спонукала до перегляду 
конституційних чи інших національних законодавчих 
норм, завдяки чому ці норми нині дотримуються 
принципу ґендерної рівності. Втім, попереду ще 
залишається багато роботи. ЄС продовжуватиме 
спільно з партнерськими країнами та організаціями 
працювати над вирішенням цих важливих проблем».

Генеральний 
секретар 
Ради Європи 
Торнб’єрн Яг-
ланд  у своїй 
заяві з нагоди 
Міжнародного 
жіночого дня 
5 березня 
2010 року 
відзначив: 
«Протягом 

всього свого існування Рада 
Європи зробила значний внесок 
в захист прав жінок у Європі, 
ведучи боротьбу з побутовим та 
сексуальним насильством, тор-
гівлею людьми. Проте настав 
час для держав та всіх суб’єктів 
суспільства вжити конретних дій 
– не тільки через законодавс-
тво, але і через запровадження 
соціальної політики протидії  
дискримінації по відношенню 
до жінок. Чи рівноцінно пред-
ставлені чоловіки та жінки в 
політичному, економічному та 
соціальному житті? Чи дійсно 
національні системи та інституції 
є ефективними щодо забезпе-
чення гендерної рівності? Ми 
маємо пройти ще довгий шлях 
через нові політики та стратегії. 
Не зважаючи на благородні іде-
али, європейським демократіям 
ще не вистачає опор, і такими 
опорами є справжня рівність 
між чоловіками та жінками»

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ – «Проект із зміцнення та захисту 
прав жінок та дітей в Україні»  – ра-
зом з Радою Європи.

– «Розвиток комплексних превен-
тивних послуг для  дітей, позбав-
лених батьківського піклування 
та дітей, які опинились у складних 
життєвих обставинах» – у спів-
робітництві з Дитячим фондом 
ООН (ЮНІСЕФ).

Програма «Права жінок та дітей 
в Україні – комунікаційний компо-
нент» – разом з компанією SAFEGE.

У березні 2009 року Верховна 
Рада ухвалила Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини на період до 
2016 року, в жовтні – щодо реалі-
зації відповідної Програми Кабіне-
ту Міністрів. В грудні того ж року 
в Україні було створено комісію 
з гендерної рівності. Комісія зай-
мається питаннями дискримінації 
та розглядає скарги, що надходять 
від громадян. Роботи у Комісії чи-
мало. Згідно статистики, майже 
половина населення України сти-
кається з домашнім насильством, а 
75% жертв домашнього насильства 
становлять жінки. Жінки зазнають 
дискримінації на робочому міс-
ці, отримуючи на 20 – 30% меншу 
заробітну плату, ніж чоловіки на 
аналогічних посадах. Нерівність 
стосується і сімейних відносин, і 
забезпечення прав дитини. 

Втім, ситуація на окремих на-
прямках досі змінювалася на кра-
ще. Під час 45-ї сесії Комітету ООН 
з ліквідації дискримінації щодо жі-
нок у січні 2010 року Україна захис-
тила об’єднану 6-у та 7-у періодичні 
доповіді про виконання положень 
Конвенції про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок. Пред-
ставники української влади й гро-
мадських організацій давали від-
повіді на численні запитання членів 
Комітету. Захист продемонстрував 
чітке бачення завдань, що стоять 
перед українським суспільством і 
з боку влади, і з боку громадянсь-
кого суспільства. А також розумін-
ня європейською спільнотою про-
блем, які стоять перед Україною. 
Зокрема, Комітет закликав Україну 
як державу-учасницю проводити 
інформаційно-роз’яснювальні кам-
панії стосовно Конвенції ООН про 
ліквідацію всіх форм дискриміна-
ції щодо жінок для громадськості, 
активізувати здійснення освітніх і 
навчальних програм для суддів, ад-
вокатів і співробітників правоохо-
ронних органів.

Подолання ґендерних 
стереотипів надає великі 
переваги країнам і народам

ариса Кобелянська, коор-
динатор проекту «Програ-
ма рівних можливостей та 

прав жінок в Україні»:  «Тривалий 
час в українському суспільстві до-
мінувала думка, що демократич-
ний розвиток сам по собі все роз-
ставить на свої місця – відбудуться 
вибори, які забезпечать рівне пред-
ставництво жінок в органах влади, 
в демократичний спосіб буде відбу-
ватися кар’єрне просування жінок 
і чоловіків. І якщо не буде жодних 
формальних перешкод для здобут-
тя освіти, участі у виборах і полі-
тичному житті країни, то цього вже 
буде достатньо для того, щоб усі 
права людини і ґендерна рівність 
були реалізовані.

Але навіть у розвинутих країнах, 
де мають місце давні демократич-
ні традиції і забезпечується висо-
кий рівень життя, права і свободи 
громадян, без спеціальних заходів 
досягти фактичної рівності до-
сить складно. Великі обмеження 
для жінок в їхньому кар’єрному 
просуванні, участі в політиці тощо 
пов’язані з активним репродук-
тивним періодом у їхньому житті. 
Переважно жінки несуть відпові-
дальність не лише за народження, 
але й за догляд за дітьми, їхнє ви-
ховання. На жінках також лежить 
основний тягар догляду за непра-
цездатними чи хворими членами 
родини. А тому вони мають гірші 
можливості для доступу до по-
дальшого навчання, кар’єрного 
росту, підвищення кваліфікації 
або перекваліфікації.

В Україні така ситуація привела 
до утворення дуже чіткого стерео-
типу щодо місця і ролі чоловіка і 
жінки в суспільстві. Цей стереотип 
вже не залежить від реальних мож-
ливостей, здібностей та професій-
них якостей жінок і чоловіків, і за-
здалегідь визначає розподіл їхніх 
обов’язків у сім’ї та в сфері праці. 
Його дуже добре видно, коли ми 
аналізуємо участь жінок та чо-
ловіків у політиці, у прийнятті рі-
шень, коли розглядаємо розподіл 
вищих службових посад і динамі-
ку кар’єрного просування. В по-
дальшому ці фактори впливають 
на рівень оплати праці жінок і чо-
ловіків, на нижчий рівень пенсій 
у жінок. Для жінок вищий ризик 
потрапити у категорію бідних.

Задля того, щоб забезпечити 
жінкам і чоловікам рівність у ре-
алізації своїх прав, свобод і мож-
ливостей не на словах, а на ділі, 
необхідно постійно докладати 
певних зусиль. А тому метою і ос-
новним спрямуванням «Програ-
ми рівних можливостей та прав 
жінок в Україні» є підтримка тих 
перетворень, які б сприяли ство-
ренню в країні умов, необхідних 

і достатніх для того щоб забезпе-
чити і жінкам, і чоловікам мож-
ливості реалізувати свої потен-
ційні можливості, як у сфері своєї 
кар’єрної і професійної діяльності 
так і у виконанні своїх сімейних 
зобов’язань. 

Для України наш проект став 
прикладом безпрецедентної під-
тримки Євросоюзом проектів, 
спрямованих на захист прав жінок 
та дітей. Наша програма працює 
за трьома напрямками. Перший – 
це підтримка державної політики, 
яка ефективно застосовує ґендер-
ний підхід і ґендерний принцип. 
Другий напрям – це підтримка 
створення системи освіти без ґен-
дерних упереджень, без насиль-
ства, освіти, яка б враховувала 
особливості хлопчиків і дівчаток, 
жінок і чоловіків і унеможливлю-
вала б відтворення ґендерних сте-
реотипів. І третій напрям нашої 
роботи – це запобігання домашнь-
ому насильству. 

Досвід країн Євросоюзу пере-
конливо довів, що ґендерний під-
хід має великі переваги, він більш 
вигідний та більш перспективний 
для суспільства, ніж такий, що або 
зовсім ігнорує відмінності у праг-
неннях і можливостях чоловіків і 
жінок, або, навпаки, обмежує на-
дання рівних умов для реалізації 
їхніх прав.

Перевага полягає саме в тому, 
що такий підхід не лише надає лю-
дині можливість реалізувати свої 
здібності та схильність до тих чи 
інших видів діяльності незалежно 
від статі, але й враховує специфіч-
ні потреби жінок і чоловіків, на-
дає їм можливість максимально 
використати свій потенціал на 
користь суспільству. Ті країни, які 
використовують ґендерний під-
хід, набагато якісніше реалізують 
всі соціальні програми». 

Л

Лариса Кобелянська: 
«Щоб забезпечити жінкам 

і чоловікам рівність можливостей 
необхідно постійно докладати 

великих зусиль»
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Ґендерний портрет України: 
суспільство має змінюватися на краще

ожні п’ять років з 
ініціативи ООН у всь-
ому світі проводить-
ся глобальний огляд, 
покликаний оцінити 

зміни у становищі жінок у всьому 
світі. Контроль за тим, як країни 
світу виконують свої зобов’язання 
щодо забезпечення прав жінок, 
потребує точних і неупереджених 
статистичних даних, яким можна 
було б довіряти. А для того, щоб 
одержати і оприлюднити такі дані, 
країна повинна мати не лише роз-
галужену систему збирання та 
обробки статистичних даних, але 
й узгодити їхні форми та методи 
досліджень з європейськими і сві-
товими стандартами. 

Але статистичні дані ще треба 
донести до користувачів – людей, 
які приймають рішення на всіх 
рівнях законодавчої та виконавчої 
влади, громадських організацій, 
соціологів, економістів. А це вима-
гає нових знань, коштів, техніки. 
І тут допомога Євросоюзу стає у 
пригоді українським фахівцям.

Наближаємось 
до Європейських 
стандартів
Державний комітет статисти-
ки України є головним органом 
центральної виконавчої влади у 
галузі статистики та відповідає 

за оприлюднення статистики в 
Україні. Держкомстат співпрацює 
із 39 міністерствами та відомства-
ми і отримує від них інформацію 
за 302 формами адміністративної 
звітності, з яких – 75 (чверть за-
гальної кількості) містять показ-
ники із розподілом за статтю

Національна система показни-
ків ґендерної статистики на даний 
час включає 115 абсолютних та 
розрахункових показників, які, за 
методологією їх визначення (або 
розрахунку), відповідають євро-
пейським та міжнародним статис-
тичним стандартам. Національна 
статистична служба також постій-
но проводить роботу по перегляду 
та удосконаленню методологіч-
них підходів в цій галузі.

Крім офіційних статистичних 
видань, інформаційна база ґен-
дерної статистики використо-
вується для:

• розробки, моніторингу та 
аналізу ефективності багатьох 
соціальних та інших загально-
державних програм;

• підготовки щорічної доповіді 
про виконання Україною Конвен-
ції ООН з ліквідації всіх форм дис-
кримінації щодо жінок;

• підготовки аналітично-інформа-
ційних матеріалів для поглиблено-
го висвітлення окремих аспектів со-
ціальної сфери з урахуванням статі 
й розробки відповідних напрямів 

соціально-демографічної політики: 
щорічних науково-аналітичних до-
повідей про людський розвиток в 
Україні та її регіонах; для держав-
них доповідей щодо становища 
дітей, молоді та сімей в Україні; 
для щорічних аналітично-інформа-
ційних матеріалів за результатами 
обстежень домогосподарств щодо 
умов життя, економічної актив-
ності, самооцінки стану здоров’я, 
трудової міграції, соціальної само-
ідентифікації та самооцінки рівня 
добробуту домогосподарств.

До групи користувачів ґен-
дерної статистичної інформації 

входять центральні органи де-
ржавної влади; територіальні 
органи державної влади; органи 
місцевого самоврядування; під-
приємства, організації, устано-
ви; засоби масової інформації; 
окремі громадяни та іноземні 
користувачі.

За словами Ірини Калачової, 
директора департаменту статис-
тики послуг Держкомстату Украї-
ни, починаючи з 1995 року перед 
статистичними службами Ук-
раїни були поставлені завдання 
щодо збирання даних з урахуван-
ням європейських методик, по-
казників і стандартів статистич-
них досліджень. «З того часу ми 
працюємо з користувачами ста-
тистичних даних за європейсь-
кими стандартами, які з’явилися 
у нас наприкінці 1990-х років. 
Саме тоді розпочалося формуван-
ня ґендерного портрету українсь-
кого суспільства. – розповідає 
Ірина Калачова. – Вперше у 2009 
році в збірнику статистичних ви-
мог з’явився напрям «Ґендерна 
статистика», тобто, починаючи 
з минулого року перед статис-
тичними службами поставлене 
обов’язкове завдання розробляти 
статистичні дані відповідно до 
рекомендацій ООН та ґендерної 
бази європейської статистики, 
згідно з якою ми повинні прово-
дити свою роботу.

Ґендерна статистика, що впроваджується за сприяння Євросоюзу та Програми розвитку 

ООН в Україні, дозволяє аналізувати відмінності в положенні чоловіків та жінок, готує базу 

для суспільних дискусій і допомагає Уряду в розробці політичних заходів для забезпечення 

рівності прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні

К

Починаючи з 2009 року 

«Ґендерна статистика» 

стала обов’язковим 

напрямком роботи 

для статистичних служб 

України відповідно 

до рекомендацій ООН 

та ґендерної бази 

європейської 

статистики

Однакова участь у виступах фольклорного ансамблю жінок і чоловіків, дівчаток і хлопчиків 
гарантує йому успіх. В українському уряді та серед голів обласних рад жінок сьогодні немає…
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Сьогодні наша статистика за 
системою показників майже на 
70% відповідає європейським 
статистичним стандартам. Має-
мо потужну демографічну ґен-
дерну статистику, статистику 
охорони здоров’я і освіти. Ми 
можемо порівнювати свої по-
казники з європейськими, – за 
методиками та індексами вони 
повністю відповідають європей-
ським стандартам».

Ґендерні проблеми 
мовою чисел
Питома вага жінок та чоловіків 
у загальній чисельності постій-
ного населення України на поча-
ток 2009 року становила: жінки 
– 53,9%, чоловіки – 46,1%. Серед-
ня очікувана тривалість життя 
при народженні у 2007–2008 рр. 
становить для жінок 74,28 роки, 
для чоловіків – 62,51 років. Се-
редній вік жінок та чоловіків на 
початок 2009 року для жінок ста-
новив 42,5 років, для чоловіків 
– 37,3 роки.

В цілому по Україні жінки скла-
дають більшість серед державних 
службовців (75,4%) та посадових 
осіб місцевого самоврядування 
(75,8%). Проте їхнє представниц-
тво має тенденцію зменшуватись 
пропорційно підвищенню кате-
горії посади і відповідно – пов-
новажень. Так, серед державних 
службовців 1 категорії жінок 
лише 12,5%, серед посадових осіб 
місцевого самоврядування 1 кате-
горії – 7,7%. В нинішньому складі 
Кабінету Міністрів України жінки 
відсутні. 

В Україні дуже загострились 
проблеми становища чоловіків:

• Чоловіче безробіття зростає 
більшими темпами, ніж жіно-
че, але воно має свою специфі-
ку у порівнянні з жіночим без-
робіттям.

• І жінки, і чоловіки отримують 
пенсії, однак, зважаючи на те, що 
в Україні жінки живуть довше за 
чоловіків на 12 і більше років, і 
що вони йдуть на пенсію у віці 55 
років (на відміну від чоловіків – у 
віці 60 років), вони в середньому 
одержують відрахування з Пенсій-
ного фонду на 17 років довше. При 
цьому жінки на 5 років менше 
ніж чоловіки сплачують внески у 
Пенсійний фонд.

• Такі хвороби як туберкульоз, 
пияцтво, алкоголізм та нарко-
манія, що заполонили суспільс-
тво, більше вражають чоловіків.

• Понад 40% всіх нинішніх 16-
літніх юнаків не мають шансів до-
жити до пенсії через скорочення 
тривалості життя чоловіків, краї-
на втрачає чоловічий трудовий ре-
сурс і у перспективі національної 
безпеки ця проблема має бути ак-
туалізована і перед суспільством , 
і перед владою.

• Суїцид як явище панує пере-
важно також серед чоловіків.

• Розпад сімей, пов’язаний із 
зростанням чоловічої амораль-

ності став масовим явищем; 57% 
чоловіків на другий день після 
розпаду сімей перестають піклу-
ватися про своїх дітей.

• Надзвичайно гострими є про-
блеми репродуктивного здоров’я 
чоловіків.

Ґендерні проблеми, найбільш 
актуальні для жіночого соціуму:

• Обмежений доступ до влади 
і власності (зокрема землі, кре-
дитів). В нинішньому парламен-
ті жінки складають лише 7%. 
Немає жінок в складі діючого 
Уряду, серед голів облдержад-
міністрацій. Поміж 137 заступ-
ників міністрів лише 16 жінок. 
За рівнем представництва жінок 
в органах влади Україна займає 
120-е місце в світі, – поряд з Гам-
бією, Конго та Сомалі. У велико-
му промисловому бізнесі жінки 
обіймають лише 2% посад.

• Жінка обмежена у сферах зай-
нятості. При тому, що серед усіх 
працюючих з вищою освітою жін-
ки складають 56%, їхнє кар’єрне і 
професійне просування обмеже-
не, так само як і участь у прийнят-
ті державних політичних рішень. 
Серед звільнених працівників 
кількість жінок майже удвічі пере-
важає кількість чоловіків. Жінок 
більше, ніж чоловіків працює не-
повний робочий день або за інши-
ми схемами неповної зайнятості.

• Зниження дітородної функції.
• Зростання жіночих захво-

рювань.
• Жінка працює фактично на 4–6 

годин більше від чоловіка: праця у 
домашньому господарстві не вра-
ховується як продуктивна.

• Жінки отримують близько 3/4 
заробітної платні чоловіків. Праця 
чоловіків цінується вище праці жі-
нок: за одну відпрацьовану годину 
чоловік отримує на 25% більше, 
ніж жінка.

• Супутником жіночої нерів-
ності є злидні та бідність. Ба-
гатодітна сім’я в Україні ото-
тожнюється з бідністю і навіть 
злиденністю. Жінки стають жер-
твами торгівлі людьми, зростан-
ня проституції. За рахунок ук-
раїнських робітниць вирішують 
сьогодні свої соціальні проблеми 
низка європейських країн.

• Кожна третя дитина в Україні 
виховується самотньою матір’ю.

• 35-50% всіх жінок України, які 
перебували в лікарнях з тілесни-
ми ушкодженнями, були жертва-
ми домашнього насильства. 

• Протягом одного року побу-
тове насильство в Україні стає 
причиною 100 000 днів госпі-
талізації, 30 000 звернень у від-
ділення травматології та 40 000 
викликів лікаря. 

• 30-40% від усієї кількості 
дзвінків, які надходять до відді-
лень міліції, пов’язані з домаш-
нім насильством, включаючи фі-
зичне насильство.

• Кількість осіб, що подають 
скарги про регулярне застосу-
вання проти них насильства у 
сім’ї, стабільно зростає.

Жінки Чоловіки
Населення України, % до загальної кількості 46 143,7 тис. чол. 53,9 46,1
Середня очікувана тривалість життя при народженні, років 74,0 62,2
Середній вік чоловіків та жінок, років 42,0 37,0
Серед працездатного населення з вищою освітою, % 56,00 44,00
Рівень зайнятості за статтю, % 53,1 62,8
Офіційно зареєстрований рівень безробіття в Україні, % 3,8 2,4
Кількість державних службовців, в тому числі:
Загальна кількість зайнятих на керівних посадах та спеціалістів, % 75,4 24,6
З яких керівники першої категорії, % 13,8 86,2
Спеціалісти, % 79,9 20,1
Кількість кандидатів наук, % 38,4 61,6
Кількість докторів наук, % 17,1 82,9
Власники підприємств великого бізнесу, % 2 98
Власники підприємств малого та середнього бізнесу, % 20 80

ТАБЛИЦЯ 1. ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ 
   УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ТАБЛИЦЯ 4. ПИТОМА ВАГА ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ 
   В ЗАГАЛЬНІЙ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЛИСЯ 
   У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНОГО РІВНЯ, %
Рік навчання 2006/07 2007/08 2008/09
Стать жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки
Усього навчалися 50,0 50,0 50,1 49,9 50,2 49,8
У загальноосвітніх навчальних 
закладах 48,7 51,3 48,6 51,4 48,5 51,5
У професійно-технічних нав-
чальних закладах 39,5 60,5 39,4 60,6 38,9 61,1
У вищих навчальних закладах
 І-ІІ рівнів акредитації 52,4 47,6 52,2 47,8 53,4 46,6
 ІІІ-ІV рівнів акредитації 54,6 45,4 54,8 45,2 55,0 45,0

ТАБЛИЦЯ 2. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
   ЖІНОК НАПЕРЕДОДНІ КРИЗОВОГО, 2008 РОКУ

Частка 
жінок

Заробітна плата, грн Співвідно-
шення %жінки чоловіки

Усього 53,1 1 150 1 578 72,9

Сільське господарство 35,8 690 757 91,1

Промисловість 39,6 1 201 1 785 67,3

Діяльність готелів та ресторанів 71,3 875 1 116 78,4

Діяльність транспорту та зв’язку 41,3 1 362 1 887 72,2

Фінансова діяльність 69,3 2 386 3 636 65,6

Державне управління 66,9 1 714 2 130 80,5

Освіта 76,6 1 015 1 207 84,1

Охорона здоров’я 82,6 845 992 85,2

ТАБЛИЦЯ 3. СМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
   ЗА ОСНОВНИМИ ПРИЧИНАМИ СМЕРТІ У 2008 РОЦІ

Тис. осіб На 100 тис. пос-
тійного населення

жінки чоловіки жінки чоловіки
Усього померлих від усіх причин 368,0 386,5 1481,7 1819,4
З них від:
деяких інфекційних та паразитарних хвороб 4,0 13,2 16,3 62,2
новоутворень 39,7 49,3 159,8 232,2
хвороб системи кровообігу 267,0 213,2 1074,8 1003,6
хвороб органів дихання 6,1 17,2 24,6 80,8
хвороб органів травлення 12,6 22,6 50,6 106,6
природжених вад розвитку, 
деформацій та хромосомних аномалій 1,0 1,1 3,9 5,4

зовнішніх причин 12,7 48,7 51,2 229,1

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
   ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ В УКРАЇНІ, 2000–2009 РОКИ

Співвідношення середньої заробітної
 плати жінок і чоловіків (права шкала)
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«Рівність жінок і чоловіків у світі праці»: 
проект ЄС допомагає започаткувати власний бізнес

Особливим напрямком проекту Євросоюзу і Міжнародного бюро праці стала 

реалізація навчальної програми для жінок «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес», 

яка вже успішно працює в 90 країнах світу. Тепер – і в Україні

ік тому, 23 квітня 
2009-го Представ-
ництво Євросоюзу 
в Україні разом з 
Міжнародним бюро 

праці (МБП) розпочали в Україні 
масштабний проект «Рівність жі-
нок і чоловіків у світі праці». З 
назви проекту зрозуміло, що ме-
тою цієї роботи є протидія диск-
римінації у трудових відносинах. 
Адже не таємниця, що в Україні до 
жінок традиційно ставляться, як 
до «слабкої статі»: вони першими 
потрапляють до списків на скоро-
чення або на неповний робочий 
день чи безоплатну відпустку, їх 
не запрошують до працевлашту-
вання на певний перелік посад, 
а також у традиційно «чоловічі» 
галузі та організації. Зрештою, як 
стверджує директор Інституту де-
мографії та соціальних досліджень 
НАН України Елла Лібанова, ще 

позаминулого року зарплата жі-
нок в середньому становила 75% 
заробітку чоловіків, а середня «жі-
ноча» пенсія дотягувала лише до 
67,3% «чоловічої».

Вже перші етапи реалізації про-
грами показали, що українки ви-
являють лідерські якості, готов-
ність до докорінної зміни не лише 
свого становища на ринку праці, 
а й способу життя. Це означає, що 
суспільство відчуває потребу в ґен-
дерній рівності у сфері трудових 
відносин, але без допомоги ззовні 
практичне вирішення проблем, 
що накопичуються, знову і знову 
відкладалося б на невизначений 
термін.

– Проблема настільки складна, 
що потребує одночасної роботи за 
кількома напрямками: з держав-
ними установами, із соціальними 
партнерами – профспілками та ор-
ганізаціями роботодавців, і безпо-

Р

Національний 
координатор проекту 

«Рівність жінок і 
чоловіків у світі 

праці» Сергій Савчук: 
«Програма для 

жінок «Розпочни свій 
бізнес» була настільки 

успішною, що ми й 
досі отримуємо сотні 

заявок на участь у 
ній. Українські жінки 

дуже ініціативні, 
креативні й сміливі».

середньо з жінками, – розповідає 
національний координатор спіль-
ного проекту ЄС та МБП «Рівність 
жінок і чоловіків у світі праці» 
Сергій Савчук. – Наша мета – до-
нести до української влади і сус-
пільства досвід країн ЄС, щоб ідея 
ґендерної рівності була не лише 
відображена в законодавстві, але 
й знайшла своє втілення на прак-
тиці. Адже відомо, що в Україні 
створена непогана законодавча 
база щодо ґендерної рівності, про-
те на практиці багато положень 
законів не виконуються.
• Сергію Петровичу, а чи готові 
змінити своє ставлення до си-
туації ті українські структури, з 
якими ви працюєте? 

Справді, ґендерна проблемати-
ка раніше сприймалася як суто 
«жіноче питання». Проект ЄС і 
МБП став чи не першим прикла-
дом масштабної технічної спів-
праці з цієї тематики з українськи-
ми державними інституціями та 
соціальними партнерами. Якщо 
порівнювати ситуацію рік тому і 
зараз, то ставлення до проблема-
тики стало набагато більш сис-
темним і відповідальним. 

Можна сказати, що в Україні 
з’являється розуміння, що тема дуже 
глибока і складна. Достатньо поди-
витися на перелік партнерів нашо-
го проекту, серед яких Національна 
тристороння соціально-економічна 
рада при Президентові України, 
Міністерства праці та соціальної 
політики; Міністерство у справах 
сім’ї, молоді та спорту; Державний 
центр зайнятості, Державний де-
партамент нагляду за додержанням 
законодавства про працю, Федера-
ція роботодавців України, Конфе-
дерація роботодавців України та 
Всеукраїнська асоціація роботодав-
ців; Спілка орендарів і підприєм-
ців, Федерація профспілок України, 
Конфедерація Вільних профспілок 
України, Всеукраїнське об’єднання 
солідарності трудівників.

Завдяки міжнародній технічній 
співпраці за підтримки Євросо-
юзу, ґендерна тематика в Україні 
вийшла на державний рівень. 
Показово, що уряд, розробляючи 
спеціальну програму на виконан-
ня указу президента про першо-
чергові заходи по боротьбі з бід-
ністю, звертає увагу на ґендерний 
аспект цієї проблеми.
• Яких конкретних кроків ви 
очікуєте від урядовців, робото-
давців та профспілок?

Майбутні бізнес-леді під час тренінгу. Українські тренери, які одержали європейські фахові сертифікати, 
провели по два п’ятиденні навчальні курси за програмою «Розпочни свій бізнес» у 12 містах України
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Наше завдання – допомогти 
зміцнити структури, що мають 
стосунок до ринку праці, надати їм 
інструменти, які дозволяють впро-
ваджувати політику ґендерної 
рівності. Звичайно, ці структури 
відрізняються сферами, методами 
діяльності, повноваженнями. Тому 
ми розробляємо різні програми, 
адаптовані до потреб цих інститу-
цій. Скажімо, Державна інспекція 
праці має право доступу до будь-
якого робочого місця з метою пе-
ревірки дотримання прав (в тому 
числі ґендерних) працівників. Ми 
навчаємо інспекторів не лише на-
вичкам ефективного реагування 
на факти дискримінації на робо-
чому місці за ґендерною ознакою, 
але й запобіганню її проявам. 

Щодо соціальних партнерів, то 
головним їхнім інструментом є 
колективна угода. Недостатня 
обізнаність профспілок чи органі-
зацій роботодавців з ґендерної 
проблематики раніше часто при-
зводила до того, що в підписаній 
угоді не були відображені і захи-
щені права цілих категорій пра-
цівників – наприклад, людей з 
малолітніми дітьми, тих, хто має 
родинні обов’язки тощо. Профс-
пілкові працівники проходять 
навчання з питань інтеграції ґен-
дерної рівності до колективних 
переговорів та запобігання диск-
римінації на робочому місці, ме-
тодології ґендерно-нейтральної 
оцінки робочого місця тощо.

Так – по кожному напрямку і 
щодо всіх організацій-партнерів. 
За перший рік у рамках нашої про-
грами було видано низку довід-
ників-посібників, були проведені 
масштабні навчання, щоб переда-
ти партнерам новітню для України 
методологію. Далі їхнє завдання, 
застосовуючи здобуті знання та на-
вички, просувати ідею ґендерної 
рівності на ринку праці. Тому мож-
на сказати, що проект, який фор-
мально завершиться через рік, ма-
тиме довготривалий ефект.
• Чи мають ваші зусилля відгук 
у суспільстві?

Сама ідея сприймається позитив-
но, проте суспільство досі не мало 
механізмів адекватного реагуван-
ня і впливу на ситуацію. Чому в 
оголошенні про вакансію на поса-
ду, скажімо, охоронця, запрошують 
лише чоловіків, а на посаду касира 
супермаркета – виключно жінок? 
За якими критеріями заробітна 
плата касирів-жінок визначається 
на нижчому рівні, ніж чоловіків-
охоронців? Або – як діяти, коли жін-
ці при прийомі на роботу пропону-
ють підписати зобов’язання, що 
вона не буде вагітніти? Це прояви 
дискримінації, це протизаконно. 
До кого звертатися і як у цій ситуа-
ції захистити свої права? Пересічні 
громадяни обурюються, але не зна-
ють, що робити.

Ми, з одного боку, працюємо з де-
ржавними органами і організація-
ми ринку праці, а з іншого – даємо 
знання громадянам, розширюємо 
можливості зайнятості для жінок. 

Особливим акцентом проекту ЄС і 
МБП став напрямок з просування 
підприємництва серед жінок, адже 
в підприємницькому русі України 
частка жінок складає лише 38%. З 
кінця минулого року ми почали ре-
алізацію навчальної програми «Роз-
почни та вдосконалюй свій бізнес». 
Це спеціальна дворівнева ґрунтов-
на програма, розроблена Міжна-
родним бюро праці, яка працює в 
90 країнах світу. Тепер – і в Україні. 

Право реалізувати цю програму 
на тендерній основі виграв Ресур-
сний центр ГУРТ (Київ) – громад-
ська організація, яка працює в Ук-
раїні з 1995 року. Співробітники 
центру пройшли курс навчання в 
іноземного майстер-тренера. Ово-
лодівши методикою викладання 
та отримавши сертифікати компе-
тентності, українські тренери про-
вели по два п’ятиденні навчальні 
курси за програмою «Розпочни 
свій бізнес» у 12 містах України. 
Осередками реалізації проекту 
стали Київ, Миколаїв, Суми, Пол-
тава, Черкаси, Рівне, Херсон, Іва-
но-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, 
Хмельницький та Вінниця.

Ми орієнтувалися на жінок, які 
нещодавно розпочали свій бізнес 
або мали твердий намір зайнятися 
підприємництвом і могли це довес-
ти наявністю продуманих планів. 
Відбір відбувався за тісної співпраці 
з Державною службою зайнятості. 
Цікаво, що за проектним докумен-
том було передбачено навчання 140 
осіб. Проте, вибравши навчальну 
програму, ми побачили, що може-
мо навчити більше людей. Почали 
орієнтуватися на 480 слухачів, але 
інтерес до програми був таким, що 
довелося розширити групи, і нав-
чити 519 жінок. Кожна учасниця 
отримала три посібники – «Генеруй 
бізнес-ідею», «Техніко-економічне 
обґрунтування бізнесу» і «Розпочни 
свій бізнес». Програма була настіль-
ки успішною, що ми й досі отри-
муємо сотні заявок від українських 
жінок – активних, ініціативних, 
креативних, сміливих».

«Завдяки бізнес-тренінгу я 
відкрила галерею мистецтв, де 
виставляються твори сучасних ук-
раїнських художників, і сувенірну 
крамничку, – розповідає учасниця 
семінару Лариса Рєзва з Луцька. 
– Звісно, мрія така була давно, але 
раніше я навіть не знала, як до цієї 
справи підійти, з чого почати. Під 
час навчання все розклалося по 
поличках, я змогла написати чіт-
кий і зрозумілий бізнес-план – все 
по пунктах, по кроках. До того ж, 
колективна робота сприяла обмі-
ну досвідом та ідеями, а допомога 
тренера, що супроводжує початок 
бізнесу, додає впевненості».

Сьогодні учасниці курсу реалізу-
ють власні бізнес-ідеї, маючи змо-
гу консультуватися з тренерами: 
Ресурсний центр на своєму сайті 
організував двосторонній зв’язок 
з «ученицями». Орієнтовно на 
вересень-жовтень запланований 
другий етап тренінгу – «Вдоскона-
люй свій бізнес».

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Богдан 
Маслич, 
тренер 
програми 
«Розпочни і 
вдосконалюй 
свій бізнес»: 
«Наші тренери 
працюють в 
країнах СНД 
і Європи. 
Звичайно, 

скрізь є свої відмінності 
– традиції, ставлення. Українки 
генерують надзвичайно цікаві 
та несподівані бізнес-ідеї, проте 
часто бояться навіть думати 
про їхню реалізацію. Тренінги, 
проведені за фінансування 
й технічної підтримки ЄС і 
МБП, не лише допомогли 
учасницям започаткувати 
власний бізнес, а й стали 
поштовхом до самоорганізації 
жіночого бізнес-руху в Україні. 
Ті, хто вже пройшов перший 
етап навчання, створили 
своєрідну мережу професійного 
спілкування між різними 
містами, зараз реєструються 
недержавні організації на 
підтримку такого руху. Програма 
набула такого розголосу, що 
сотні жінок хочуть стати її 
учасницями. Можливо, в Україні 
по завершенні програми ЄС 
стартує власна програма бізнес-
тренінгів. Таке навчання має 
набагато більший попит, 
ніж ми уявляли».

maslychb@ukr.net

Баєва Тетя-
на, керівник 
Подільського 
центру «Ґен-
дерна рада», 
Хмельницький: 
«Я була запро-
шена до участі 
в бізнес-тренін-
гах для жінок-
бізнесменів 
як керівник 

громадської організації. І перше, 
що відзначила, – надзвичайно 
високий рівень як професійної 
підготовки тренерів, так і освіт-
ній, організаційний, мотиваційний 
рівень учасниць. Проте після нав-
чання багато жінок опинилися в 
складному становищі: вони були 
готові до започаткування бізнесу, 
але в умовах економічної кризи 
не могли отримати кредити чи 
платити занадто високу орендну 
плату. Виникло багато питань, 
які можна було розв’язати тільки 
підтримуючи тісний зв’язок, допо-
магаючи одна одній. 
Тому я звернулася до Хмельни-
цької міської ради з проханням 
підтримати жінок, які хочуть 
і можуть самореалізуватися 
в бізнесі. Влада нам надала 
приміщення на 60 кв. м. у 
центрі міста, місцеві бізнесме-
ни допомогли зробити ремонт. 
Вже четверо випускниць бізнес-
тренінгу, організованого за під-
тримки ЄС, відкрили в нашому 
місті власний бізнес».

baeva@ic.km.ua

БІЗНЕС-АКТИВНІСТЬ ЖІНОК ЗРОСТАЄ

У малому та середньому бізнесі в Україні працює понад 2 млн. осіб, 
тобто близько 10% працюючого населення. Минулого року жінки 
очолювали 46% малих бізнес-структур у галузі громадського 
харчування і ресторанного бізнесу; 33,7% – у сфері сільського та 
лісового господарства; 70% малих і 30% середніх підприємств торгівлі.
Провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування 
України Юлія Галустян передбачає збільшення у 2010 році 
кількості зайнятих у цьому секторі економіки за рахунок жіночого 
підприємництва. Адже кризові явища призводять до більшої 
активності українок. Так, після кризи 1997–99 років частка «жіночих» 
підприємств в країні зросла на 7%. Картина повторюється і в 2010-
му. Навчальні курси за програмою «Розпочни свій бізнес» у 12 містах 
України, розраховані на 480 слухачів, відвідали 519 жінок.
Інформацію про програму можна отримати за телефоном у Києві 
(044) 296 10 52, а докладніше ознайомитися з усім проектом – 
на інтернет-сайті за адресою http://gurt.org.ua/biz
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Щасливе дитинство — їхнє право 
і наш обов’язок. Україна відзначила 
Міжнародний день захисту дітей

Європейський 

досвід свідчить, 

що успіх 

реформування 

державних систем 

опіки та піклування 

про дітей, 

які залишились 

без батьківської 

турботи, залежить 

перш за все 

від ефективності 

соціальної роботи 

з неблагополучними 

сім’ями з дітьми 

на рівні місцевої 

громади 

і громадських 

організацій

ень захисту дітей – одне 
із найстаріших між-
народних свят. Його 
започаткувала Міжна-
родна демократична 

федерація жінок, які на своїй сесії 
в листопаді 1949 року поставили 
за мету «боротися за міцний мир 
як єдину гарантію щастя дітей».

20 листопада 1959 року Гене-
ральною Асамблеєю ООН була 
ухвалена Декларація прав дити-
ни, яка на весь світ проголосила, 
що: «Дитина для повного і гар-
монійного розвитку її особи пот-
ребує любові і розуміння. Вона 
повинна, якщо це можливо, зро-
стати під опікою і відповідальніс-
тю своїх батьків і, в усякому разі, 
в атмосфері любові і моральної та 
матеріальної забезпеченості. На 
суспільстві і на органах публічної 
влади повинен лежати обов’язок 
здійснювати особливе піклування 
про дітей, які не мають сім’ї, і про 
дітей, котрі не мають достатніх за-
собів для існування».

Серед інших прав дитини Де-
кларація проголошує, що «дитина 
повинна за всіх обставин бути се-
ред тих, хто першими одержують 
захист і допомогу» і що «дитина 
повинна бути захищена від усіх 
форм недбалого ставлення, жор-
стокості і експлуатації, вона не 
повинна бути об’єктом торгівлі в 
будь-якій формі».

В Україні День захисту дітей 
встановлений Указом Президента 
України від 30 травня 1998 року на 
підтримку ініціативи Міністерс-
тва України у справах сім’ї, молоді 
та спорту, Всеукраїнського комі-
тету захисту дітей, Національно-
го фонду соціального захисту ма-
терів і дітей «Україна — дітям» та 
інших громадських організацій.

Від кого, від чого і як захищають 
сьогодні українських дітей дорослі?

Проти насильства 
в сім’ї
5 років тому Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ) оприлюднив тривожні 
дані. Половина дітей у світі живуть 
у сім’ях, де фізичне і психологічне 
насильство – повсякденна реаль-
ність. А кожна десята дитина ре-
гулярно стає жертвою агресивної 
поведінки дорослих. Від насильс-
тва страждають також люди похи-
лого віку та особи з обмеженими 
функціональними можливостя-
ми. Вони піддаються насильству 
від своїх дітей, онуків та родичів, 
в результаті чого зазнають різно-
манітних травм, як фізичних так і 
психологічних.

Переважно насильство, якому 
піддаються жінки і діти, скоюють 
чоловіки. Проте іноді насильни-
цькі дії і насильство здійснюють 
жінки, і ця проблема теж потре-

бує вирішення. Дослідження, які 
з тогу часу проводились в Україні, 
показали, що жінки й діти підда-
ються насильству незалежно від 
їхнього соціального походження. 
Водночас будь-яке насильство 
відкладає відбиток на фізичному 
і психічному стані дітей, які його 
зазнали, призводить до глибоких 
психологічних травм, які можуть 
мати довготривалі наслідки, на-
віть протягом всього життя пост-
раждалих.

В Україні кампанія «Стоп насиль-
ству!» розпочалася 15 травня 2008 
і триватиме до 25 листопада 2015 
року – Міжнародного дня бороть-
би за ліквідацію насильства щодо 
жінок. Після того робота в цьому 
напрямку буде провадитися з ура-
хуванням одержаних результатів і 
набутого досвіду.

У рамках проведення Націо-
нальної кампанії «Стоп насиль-
ству!» Міністерством у справах 
сім’ї, молоді та спорту розроблено 
проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затверд-
ження Плану заходів Національ-
ної кампанії «Стоп насильству!» на 
2010–2015 роки». На даний час за-
значений документ затверджено 
центральними органами влади. 
Значну роботу в сфері виявлення 
фактів насильства в сім’ї та при-
тягнення винних до відповідаль-
ності здійснює Міністерство внут-

Д

«Переможниця конкурсу дитячих малюнків «Діти світу, візьміться за руки!» 6-річна Настя Ляпкало з Харкова одержує 
нагороду від Уповноваженого ВР України з прав людини Ніни Карпачової. Київ, 1 червня 2010 року. Фото Сергія Рижкова
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рішніх справ України. МВС також 
проводить збір і аналіз інформації 
про кількість зареєстрованих фак-
тів насильства в сім’ї.

У вересні 2008 року Рада Європи 
разом з Міністерством у справах 
сім’ї, молоді та спорту започатку-
вали в Україні «Проект зі зміцнен-
ня та захисту прав жінок та дітей в 
Україні» (TRES). Бюджет проекту, 
який фінансується Євросоюзом, 
складає 1,2 млн. євро. Для форму-
вання практичних інструментів 
для запобігання насильству в рам-
ках проекту було проведено семі-
нар зі створення гарячої лінії допо-
моги дітям в Україні. 

29 жовтня 2009 року в м.Кам’янці-
Подільському відбулась презента-
ція спільного Проекту «Розвиток 
комплексних превентивних пос-
луг для дітей, позбавлених бать-
ківського піклування та дітей, які 
опинились у складних життєвих 
обставинах», який реалізують 
Представництва Європейського 
Союзу і Дитячого фонду ЮНІСЕФ 
в Хмельницькій області. Головною 
метою проекту є розробка механіз-
мів перетворення системи інтер-
натів для державного догляду за 
дітьми, які залишені без родинної 
підтримки, на систему, яка забез-
печує їхнє виховання у турботли-
вому сімейному оточенні. Особ-
ливо актуально це в нашій країні, 
адже переважна частина дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання, не є сиротами, а втратили 
батьківську турботу через соціаль-
ні причини. Тому новий проект 
спрямований саме на повернення 
дітей до своїх родин; влаштування 
дітей у прийомні сім’ї, дитячі бу-
динки сімейного типу, усиновлен-
ня; на профілактичну соціальну 
роботу, спрямовану на поперед-
ження відмов від дітей.

Шляхи подолання 
торгівлі дітьми
1 лютого 2010 року Дитячий фонд 
ЮНІСЕФ представив результати 
першої спроби вивчити реальний 
стан порушення прав дитини на 
захист від насильства та будь-
яких форм експлуатації в Україні. 
Дослідження «Комплексна оцінка 
масштабів продажу дітей, дитя-
чої проституції та порнографії в 
Україні», проведене Центром со-
ціальних експертиз Інституту со-
ціології НАН України за підтримки 
ЮНІСЕФ та сприяння Міністерс-
тва України у справах сім’ї, молоді 
та спорту, виявило, що основними 
групами ризику є безпритульні, 
бездоглядні діти, з багатодітних, 
соціально-деструктивних, непов-
них, малозабезпечених сімей; діти 
віком від 13 років і старше.

Опитування дітей 14-18 років 
виявило, що: 11% показували 
своє голе тіло; 10,4% дозволяли 
торкнутися до голих частин сво-
го тіла; 7,8% займалися сексом за 
певну плату; 3,2% погоджувалися 
сфотографуватися або знятися у 
фільмі в оголеному вигляді.

Звіт створено за результатами 
та висновками чотирьох дослід-
жень, здійснених ЮНІСЕФ та Цен-
тром соціальних експертиз НАН 
України за сприяння Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та 
спорту у 2009 році. Він включає 
експертні оцінки ситуації (58 ек-
спертів), інтерв’ю з батьками, чиї 
діти зазнали сексуальних дома-
гань (40 батьків), аналіз життєвих 
історій дітей, які є жертвами сек-
суального насильства (40 дітей), 
опитування «дітей вулиці», вклю-
чаючи тих, що проживають на ву-
лиці з батьками, а також самостій-
но; які працюють на вулиці, щоб 
підтримувати свою сім’ю; а також 
дітей із неблагополучних сімей; 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Зага-
лом методом стандартизованого 
інтерв’ю було опитано 1000 дітей 
в різних регіонах України.

Роботи на цьому напрямку дуже 
багато. В Україні є достатня зако-
нодавча база щодо протидії тор-
гівлі дітьми. Зокрема, Україна 
однією з перших підписала між-
народну Конвенцію щодо захисту 
прав дітей, але реально вона вико-
нується надто неефективно. Євро-
пейська Комісія виділила EUR 600 
тис. на реалізацію проекту «Зміц-
нення національних механізмів 
та потенціалу у сфері протидії 
торгівлі дітьми в Україні» в період 
2009 – 2011 років. Цей проект  
– один із найбільших серед тих, 
що здійснюються в Україні через 
недержавні громадські організа-
ції. Його реалізують Чернівецьке 
обласне громадське молодіжне 
об’єднання «Сучасник» у співпра-
ці з Міжнародною організацією 
з міграції, а також державними 
структурами і громадськими ор-
ганізаціями в п’яти областях Ук-
раїни: Чернівецькій, Закарпатсь-
кій, Миколаївській, Харківській і 
Луганській.

Всього в період з 2001 по 2009 
(4 місяці) роки було виявлено 284 
дітей і підлітків, які постраждали 
від торгівлі дітьми. Переважну 
більшість із них становлять дів-
чата віком 16–17 років, котрі об-
манним шляхом були вивезені до 
інших країн, переважно до Росії, 
а також Туреччини, Об’єднаних 
Арабських Еміратів.

За словами заступника голови 
Закарпатської громадської жіно-
чої організації «Веста» Віри По-
пович, в рамках цього проекту за 
підтримки Європейського Союзу 
тільки за один рік фахівці ЗГЖО 
«Веста» ідентифікували та надали 
допомогу 27 дітям, постраждалим 
від торгівлі людьми. Це на 18 ви-
падків більше, ніж за минулий 
рік. «Дитину, яка на перший пог-
ляд є малолітнім злочинцем, при 
ретельній ідентифікації можна 
розпізнати як жертву експлуата-
ції у формі «втягнення в злочин-
ну діяльність», – переконана Віра 
Попович. Всього в рамках проекту 
було ідентифіковано та надано до-
помогу близько сотні дітей.

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ, 
   ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ДІТЯМ І ЖІНКАМ, 
   КОТРI ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
Назва НУО Місто Контактні телефони 

«Сучасник» Чернівці (0372) 58 55 96 

«Жіночий інформаційно-
координаційний центр» Дніпропетровськ (056) 370 25 35; 

370 25 50 

«Промінь» Дніпропетровськ (050) 674 81 28 

«Донецька обласна Ліга 
ділових і професійних жінок» Донецьк (062) 334 34 00, 

334 20 43; 334 34 43 

«Шлях до життя» Харків (057) 719 85 30 

«Жіноча громада» Харків (057) 714 38 50 

«Успішна жінка» Херсон (0552) 42 37 65 

«Кіровоградська обласна 
служба з актуальних 
питань жіноцтва» 

Кіровоград 
(0522) 22 58 90; 

22 65 79; 22 65 06, 
36 10 33 

«Карітас» Хмельницький (0382) 61 63 71 

«Есперо» Хмельницький (0382) 61 63 71 

«Жінки Донбасу» Луганськ (0642) 55 16 99 

«Волинські перспективи» Луцьк (03322) 555 42 

«Велес» Луцьк (03322) 555 42 

«Сокальська агенція 
регіонального розвитку» Сокаль (067) 335 86 05 

«Західноукраїнський центр 
«Жіночі перспективи» Львів (032) 2 962 962; 

295 50 60; 

«Любисток» Миколаїв (0512) 47 82 69 

«Віра, Надія, Любов» Одеса (0482) 63 33 39; 32 42 24 

«Родинний дім» Полтава (0532) 53 09 10 

Центр підтримки громадських 
ініціатив  «Чайка» Рівне (38 0362) 23 34 57;

23 43 48 

«Молодіжний Центр 
жіночих ініціатив» Севастополь (0962) 55 73 90;

«Надія та майбутнє» Сімферополь (050) 651 56 04; 
(38 066) 792 69 69 

«Довіра – МЕТ» Суми (0542) 32 55 52, 78 13 09, 
066 316 80 28

«Відродження нації» Тернопіль 
Нац. безкоштовна гаряча лінія:  

0 800 505 50 10 або 527 
для абон. life:), Київстар та MTC 

«Веста» Ужгород (03122) 3 20 91; 

«Прогресивні жінки» Вінниця (0432) 35 85 60 

«Чоловіки проти насильства» Вінниця (0432) 66 20 65 

«Джерело надії» Вінниця (0432) 53 10 94 

«Об’єднання психологів 
і психоаналітиків «Взаємодія» Запоріжжя (061) 270 92 91; 

 213 88 20 

«Авенір» Житомир (0412) 44 85 25, 
(067)73 89 530 

«Жіночий інформаційно-
консультативний центр» Житомир (0412) 40 07 33; 

400 731; 400 732 

«Карітас» Івано-Франківськ (0342) 50 25 46 

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Юкіе Мокуо, Представник ЮНІСЕФ в Україні: 
«Я абсолютно впевнена в тому, що Україна може 
стати лідером в процесі реалізації прав дитини. 
Саме цього року Уряд України має звітувати 
перед світовою спільнотою про дотримання 
прав дитини. Підвищення поінформованості, 
відповідальне батьківство, державна підтримка 
уразливих сімей – такі кроки потрібно зробити 
для безпеки дітей України. Але я хотіла б 
наголосити, що захист дітей починається з 
батьків, з родини, з громади».

Ельвіра Мручковська, керівник проекту 
«Зміцнення національних механізмів та потенціалу 
у сфері протидії торгівлі дітьми в Україні»: «Вже в 
перші дні реалізації проекту спільними зусиллями 
з Відділом по боротьбі із злочинами, пов’язаними 
із торгівлею людьми УМВС в Чернівецькій області, 
було звільнено з сексуального рабства 8 дівчат, 
яких обманним шляхом  вивезли з Чернівців до 
Києва надавати сексуальні послуги на окружній 
дорозі. Кримінальна справа зараз на розгляді в 
Шевченківському суді м. Чернівці, де інтереси 

потерпілих дітей представляють як професійні адвокати, так і 
громадські захисники ЧОГМО «Сучасник». Після тривалої роботи 
психологів і соціальних працівників, потерпілі дівчата тепер вже 
розповідають про це свідомо і без тремтіння. Їхнє життя і здоров’я 
в безпеці, а досвід є прикладом для інших».

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ
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ПРОЕКТИ ЄС В УКРАЇНІ

Європейський досвід 

допомагає змінити 

суспільні стереотипи

олодь. Активність. 
Рівність. Твор-
чість. Ініціатива» 
– ці слова утворили 
назву міжнародної 

громадської організації «М.АРТ.
ІН-клуб» з Макіївки, яка разом з 
п’ятьма своїми партнерами запо-
чаткувала у березні 2009 року робо-
ту Мережі дитячих правозахисних 
центрів, до якої увійшли шість гро-
мадських організацій Донецької і 
Луганської областей. Реалізація ідеї 
стала можливою завдяки фінансу-
ванню Представництва Європейсь-
кої Комісії в Україні. Учасники ме-
режі – благодійний фонд «Пілігрім» 
з Маріуполя, правозахисний центр 
«Поступ» з Луганська, ДГО «До-
нецький меморіал» з Донецька, 
ДГО «Клас» з Алчевська та обласне 
відділення ВГО «Комітет виборців 
України» з Сєверодонецька про-
тягом тривалого часу займаються 
питаннями захисту дитинства і со-
ціальною реабілітацією дітей.

Соціальний 
готель для 
«дітей з дітьми»
В рамках проекту, на який Євро-
союз виділив 177 тис. 350 євро, 
на базі реабілітаційно-тренінго-
вого центру «Дитяче село», що 

вже більш ніж вісім років працює 
в Макіївці, відкрито Дитячий пра-
возахисний готель. Його призна-
чення – стати місцем цілодобового 
перебування для дітей, які мають 
потребу у притулку та харчуванні 
на період оформлення документів. 
За два роки роботи Правозахисної 
дитячої мережі правозахисні цент-
ри планують охопити не менш ніж 
1200 дітей, які опинилися в склад-
ній життєвій ситуації.

«З 11 тис. неблагополучних дітей 
на Донеччині й Луганщині, лише 
30 % втратили обох батьків, – го-
ворить директор проекту «Мережа 
для захисту прав дітей» Вікторія 
Федотова. – Всі інші, – це соціальні 
сироти, які не мають ні батьківсь-
кого піклування, ні офіційного 
статусу сиріт. На Донеччині се-
редній термін визначення держав-
ними службами статусу сироти 
для дитини складає 4–5 місяців, у 
випадку отримання рішення про 
спрямування дитини до інтернату 
для інвалідів термін збору усіх не-
обхідних документів у більшості 
випадків перевищує 12 місяців.

За рік роботи нашої Мережі 
клієнтами шести її центрів стали 
понад 700 людей віком від нуля до 
21 року. Найстаршій нашій підо-
пічній 28 років – це мати трьох ма-
лолітніх дітей, яка залишилася без 

житла в результаті пожежі. Наймо-
лодшому (а можливо молодшій) 
– ще тільки належить народитися: 
до нас за допомогою звернулася 
молода вагітна жінка з числа си-
ріт, яка також не має житла і вже 
виховує двох малюків. Завдяки 
підтримці Євросоюзу наша Мере-
жа має можливість розширювати-
ся, інформувати про свою роботу 
мешканців наших областей і на-
давати допомогу все більшій кіль-
кості дітей».

Ще одна категорія мешканців со-
ціального готелю – «діти з дітьми». 
«З молодими матерями ми пра-
цюємо на постійній основі вже 
півтора роки, – розповідає менед-
жер з громадських зв’язків дитячої 
правозахисної мережі Олена Гор-
гадзе-Кузнєцова. – Олеся потра-
пила до нас у віці 12 років, з яких 
майже 8 жила фактично на вулиці 
після смерті матері. В 15 вона піш-
ла від нас, але потім повернулася, 
вже з дитиною. Другу дитину вона 
народила в 17. Ми допомагаємо їй 
прогодувати себе й дітей, юрист 
допомагає оформляти допомогу 
на дітей. Вона залишається нашою 
клієнткою, але живе самостійно. 
Олеся непогана мати – вигодувала 
дітей груддю, сьогодні вони чисті, 
доглянуті. Хоча ще зарано говори-
ти про щасливий кінець цієї історії, 

М

Десять майстер-класів і виставка кращих інформаційних проектів ЄС запрошували учасників 
Міжнародної конференції «Соціальна реклама: обмін досвідом» реалізувати кращі європейські ідеї в Україні

– дітей треба виростити, виховати, 
– але такий шанс у дівчини, без 
сумніву, є.

Друга дівчина, Ілона, має опіку-
на, проте взаємини у них не скла-
лися. Дівчина навчалася в ПТУ для 
дітей-сиріт, де був гуртожиток. Але 
коли вона завагітніла, їй повідо-
мили, що вона не зможе прожива-
ти в студентському гуртожитку з 
малою дитиною і запропонували 
написати тимчасову відмову від 
дитини, щоб передати її до будин-
ку маляти на півроку – до закін-
чення ПТУ. Але Ілона категорично 
відмовилася від цієї пропозиції і 
почала шукати інші варіанти вихо-
ду з цієї непростої ситуації. Згодом 
вона прийшла до нас, і ми погоди-
лись надати їй житло і можливість 
спокійно народити дитину.

Ілона виявилася ідеальною ма-
мою, вона ретельно доглядає свою 
донечку, годує її груддю, і навіть 
підгодовувала іншу дитину, у чиєї 
молодої мами не було молока. Сьо-
годні вона зустрічається з молодим 
чоловіком, і все йде до того, що в 
нас невдовзі з’явиться щаслива 
молода сім’я», – радіє за свою вихо-
ванку Олена Горгадзе-Кузнєцова.

Діти і літні люди 
здолають 
кризу разом 
Ось уже понад 30 років очолює про-
фесор Ірина Вікторівна Галіна ство-
рений нею в Одесі Інститут реабілі-
тації осіб з вадами психофізичного 
розвитку ім. Януша Корчака. При 
інституті функціонує унікальний 
Центр реабілітації дітей-інвалідів з 
розумовою відсталістю. У відділен-
ні ранньої реабілітації процедури 
тривають від 3 до 6 місяців, цей 
термін може бути продовжений 
у разі потреби. У дитячих садках 
Інституту діти перебувають 2,5–3 
роки до 7–8 років. Потім більшість 
дітей залишаються в установі – 
відвідують групи спеціалізованого 
навчання. З 18–20 років переходять 
до групи трудового навчання, де 
протягом 2 років набувають робіт-
ничу спеціальність, а далі – працю-
ють в спеціалізованих майстернях 
– швейних, деревообробних та ін-
ших. За роки існування інституту 
допомогу в ньому одержали тисячі 
дітей, підлітків і дорослих людей.

Проект «Діти в кризі та літні люди: 
кроки назустріч», на який Євросо-
юз спрямував понад 156 тис. євро, 
орієнтований на дітей, які перебу-
вають у психологічному кризово-
му стані, та літніх людей. Це люди, 
котрі самі нерідко потребують до-
помоги, але готові брати участь у 
реабілітації дітей, віддавати їм теп-
ло своєї душі, досвід і терпіння.

Для вирішення психологічних 
проблем, перш за все, запобіган-
ня суїциду у дітей, які потрапили 
в тяжкі життєві ситуації та дітей-
інвалідів, в рамках проекту до-
сягається злагодженість у роботі 
в трьох напрямках: медичному, 
соціальному та психологічному. 
Особлива увага в проекті приді-

Численні проекти, підтримані ЄС, змінюють на краще життя тисяч жінок 

і дітей в Україні, але вплинути на суспільну свідомість і змінити ставлення 

людей до дискримінації жінок, порушення прав дітей і домашнього 

насильства можна лише з допомогою масових інформаційних кампаній
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ляється соціальним сиротам та 
проблемі захисту прав дітей-сиріт. 

На думку Ірини Галіної, сьогодні 
існують дві концепції допомоги ін-
валідам. Перша – це максимально 
пристосувати таких людей до нав-
колишнього світу. А друга – присто-
сувати довколишній світ до потреб 
інвалідів, наприклад, створюючи 
зручні засоби пересування, панду-
си тощо. Але головне, – суспільство 
повинно навчитися сприймати лю-
дей з психофізичними вадами як 
одну зі своїх частин, але таку, яка 
має особливі потреби. «Вони такі 
ж, як і ми, але трішки інші – це вічні 
діти, які потребують нашої турботи 
протягом всього життя», – гово-
рить Ірина Галіна.

«Всім дітям 
потрібна родина!»
Мабуть ні для кого не буде нови-
ною, що тяжкі життєві обставини 
приходять до дітей, позбавлених 
батьківського піклування, ніби 
самі собою, а за хороші – треба 
наполегливо боротися всією гро-
мадою, в тому числі і з допомогою 
просвітницької діяльності та со-
ціальної реклами.

В Херсонській області з травня 
2009 року триває інформаційна 
кампанія «Всім дітям потрібна ро-
дина!». Головна мета кампанії – 
привернути увагу громади області 
до проблем дітей-сиріт та залучити 
жителів області до створення при-
йомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу.

Інформаційна кампанія прово-
диться в рамках проекту «Права дітей 
в дії», що впроваджується МО «Нова 
генерація» з Херсону та НМГМО 
«Перспектива» з Нової Каховки за 
фінансового сприяння Європейсько-
го Союзу, який виділив на реалізацію 
проекту 108 тис. 221 євро.

«З кінця січня 2010 р. в рам-
ках проекту «Права дітей в дії» в 
районах Херсонської області ми 
провели 8 інформаційних акцій, 
– розповідає координатор проекту 
Наталя Чермошенцева. – В кож-
ному з населених пунктів під час 
проведення інформаційної акції, 
в громадському місті – чи то прос-
то неба, чи то в магазині, чи то на 
ринку організовується «відкритий 
кінозал». На великому екрані за до-
помогою мультимедійної техніки 
демонструються короткометражні 
фільми «Один день з життя великої 
родини». Ці фільми були відзняті у 
справжніх прийомних сім’ях, в різ-
них районах Херсонської області. 
У фільмах кожен з глядачів може 
побачити звичайне життя дітей, 
їхніх прийомних батьків або бать-
ків-вихователів у великому родин-
ному колі. А з наших інформацій-
них буклетів – дізнатися про різні 
форми сімейного виховання, Со-
тні людей  отримали інформаційні 
буклети з роз’ясненням основних 
кроків по створенню прийомної 
сім’ї, дитячого будинку сімейного 
типу, правил оформлення опікунс-
тва чи усиновлення».

Вчимося 
змінювати суспільні 
стереотипи
11 травня 2010 року в Міністерс-
тві України у справах сім’ї, молоді 
і спорту за участю заступника 
Міністра України у справах сім’ї, 
молоді та спорту Світлани Толсто-
ухової, керівника відділу управлін-
ня та демократизації Представниц-
тва Європейського Союзу Міхаеля 
Фьогеля та керівника проекту Ріка 
Флінта було підписано Комуніка-
ційну стратегію проекту «Права 
жінок та дітей в Україні – комуніка-

ційний компонент». Серед напря-
мів роботи проекту – реалізація ін-
формаційних кампаній, створення 
мережі соціальної журналістики, 
проведення тренінгів для жур-
налістів та допомога громадським 
організаціям налагодити роботу з 
засобами масової інформації.

Проект з бюджетом 5,5 млн. фі-
нансується Європейським Союзом 
та триватиме до кінця 2011 року. 
Але й після його завершення ро-
бота буде продовжена органами 
державної влади, громадськими 
організаціями та журналістами, 
які отримають необхідні комуні-
каційні інструменти та знання для 
подальших дій. 

– Проект «Права жінок та дітей в 
Україні – комунікаційний компо-
нент» працює в Україні з вересня 
2009 року, – розповідає керівник 
проекту Рік Флінт. – На першому 
етапі нашої роботи необхідно було 
знайти людей, які могли б генеру-
вати ідеї й проводити соціальні рек-
ламні кампанії, провести навчання 
і підготовчу роботу. Сьогодні ми 
готуємо проекти рекламних кам-
паній, обговорюємо їх з експерта-
ми, психологами, представниками 
фокус-груп. Нам потрібно якомога 
точніше врахувати інтереси нашої 
цільової аудиторії – людей, кому 
адресована соціальна реклами.

У нас є три напрямки роботи. Пер-
ший – це ґендерна рівність у праці. 
Другий –захист дітей. І третій на-
прямок – протистояння домашнь-
ому насильству. Цільова аудиторія 
першого напрямку – роботодавці. 
Кампанія захисту дітей спрямована 
на батьків. А щодо домашнього на-
сильства – ми хочемо достукатися 
до свідомості чоловіків, які чинять 
таке насильство. Зрозуміло, що за 
рік-два психологію людей зміни-
ти не можна, але ми впевнені, що 
змінити окремі стереотипи ми 
можемо. Це будуть перші кроки 
до вирішення проблеми».

15-16 червня 
виконавці про-
екту провели 
для своїх пар-
тнерів велику 
м і ж н а р о д н у 
конференцію 
« С о ц і а л ь н а 
реклама: об-
мін досвідом», 
яка зібрала 
близько 200 
чоловік – пред-
ставників уря-

дових структур 
і громадських 
о р г а н і з а ц і й , 
м і ж н а р од н и х 
та вітчизняних 
експертів, жур-
налістів. На 
пленарних засі-
даннях і тема-
тичних секціях 
конференції об-
говорювалися 
приклади ефек-
тивної соціаль-
ної реклами в Європі та світі. На 
конкретних прикладах з власного 
досвіду кращі європейські екс-
перти показали шляхи досягнен-
ня успіху в соціальній рекламі, 
розповіли про різні аспекти цієї 
роботи, застерегли від помилок, 
вказали на найбільш ефективні 
механізми впровадження такої 
реклами. Водночас українські 
фахівці, добре знайомі з умова-
ми роботи в Україні, мали змогу 
порадитись щодо своїх власних 
напрацювань в галузі соціальної 
реклами та проведення інформа-
ційних кампаній для населення.

Приклади успішних соціальних 
рекламних кампаній, за словами 
Ріка Флінта, є в усьому світі. Бель-
гійський герой телевізійних ро-
ликів «непитущий Боб» – веселий 

відчайдушний хлопець, котрий ні-
коли не відмовлявся «чергувати», 
щоб розвозити по домівках своїх 
не зовсім тверезих товаришів, – до-
поміг зменшити кількість автомо-
більних аварій та зробити пияцтво 
за кермом неприйнятним серед 
співгромадян. Далі кампанію під-
хопили Нідерланди, Люксембург, 
Франція, Греція та інші європейсь-
кі країни.

В Австралії популярний мультик 
з жартівливою пісенькою та сло-
ганом «slip slop slap» ще 20 років 
тому привчив і дорослих, і дітей 
захищатися від палючого сонця зa 
допомогою крему, сорочки й ка-
пелюха, що дозволило знизити рі-
вень захворювань на рак шкіри по 
всій країні.

«Але ми не маємо наміру ме-
ханічно переносити успішні в Єв-
ропі чи за океаном проекти на 
український ґрунт, – говорить Рік 
Флінт. – Наше завдання – створити 
в Україні власні інструменти для 
проведення успішних інформацій-
них кампаній на соціальні теми, з 
урахуванням специфіки українсь-
ких умов і традицій».

Велика перевага проекту по-
лягає в тому, що в ньому пе-
редбачені тестування реклам-
них продуктів, створених його 
виконавцями, – відеороликів, 
плакатів. «Ми будемо тестувати 
їх подібно тому, як це робить-
ся в комерційній рекламі, щоб 
досягти максимального ефекту, 
і чого зазвичай не можуть собі 
дозволити ті, хто займається 
соціальною рекламою. Адже 
«вгадати» з кабінету, чи буде 
соціальна реклама ефектив-
ною, практично неможливо. 
Водночас професійний підхід, 
тестування і зворотній зв’язок 
з людьми, на яких ця реклама 
спрямована, дозволить нам і 
нашим партнерам досягти успі-
ху», – впевнений Рік Флінт.

Дитячий правозахисний готель в Макіївці подарував 
17-літній Ілоні з донечкою не лише дах над головою, 

але й впевненість у своїх силах і здійсненні мрій.

Керівник проекту «Права жінок та дітей 
в Україні – комунікаційний компонент» 

Рік Флінт: «Наше завдання – зробити домашнє 
насильство неприйнятним для суспільства»
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Ґендерна освіта в Україні: 
спочатку навчатимуться вчителі

Важливою складовою проекту Євросоюзу «Програма рівних можливостей 

та прав жінок в Україні» є підвищення кваліфікації вчителів, спрямоване 

на подолання ґендерних стереотипів та гармонійне виховання молоді, готової 

жити в майбутньому суспільстві рівних можливостей для жінок і чоловіків

ООН «Програма рівних можли-
востей та прав жінок в Україні» 
чи не найбільшу увагу приділяє 
створенню в країні інфраструкту-
ри ґендерної освіті та виховання 
молоді. Оскільки йдеться про ос-
вітній проект, минулого 2009-го 
року серед університетів України 
був проведений конкурс на ство-
рення ґендерних освітніх центрів 
для забезпечення впровадження 
в освіту ґендерного підходу. Пер-
ші меморандуми про співпрацю 
були підписані з Київським на-
ціональним економічним уні-
верситетом ім. Вадима Гетьмана 
(КНЕУ), Маріупольським держав-
ним гуманітарним університе-
том (МДГУ) та Прикарпатським 
національним університетом ім. 
Василя Стефаника.

Центрам буде надаватися тех-
нічна, тренінгова та інформацій-
на підтримка та консультаційні 

послуги при проведенні аналізу, 
досліджень та моніторингу ґен-
дерних питань в Україні через 
національних та іноземних екс-
пертів. «Програма рівних можли-
востей та прав жінок в Україні» 
передає обладнання та техніку 
для кожного з університетів за-
гальною вартістю 7 000 євро, ор-
ганізовує учбові поїздки до країн 
ЄС, надає методичні та учбові 
матеріали, надає можливість 
підвищити кваліфікацію праців-
никам цих центрів та інформа-
ційну підтримку при організації 
навчального процесу. – розпові-
дає координатор проекту Лариса 
Кобелянська.

Для співробітників ґендерних 
освітніх центрів Програма буде 
організувати семінари і тренінги 
з ґендерних питань за сучасни-
ми методиками. Центри будуть 
працювати над формуванням 

системи методик та стандартів 
ґендерної освіти для вчителів 
та викладачів України. Напри-
клад, для шкільних вчителів бу-
дуть розроблятися рекомендації 
та методології, що допоможуть 
подолати ґендерні стереотипи у 
процесі навчання.

Важливий аспект роботи по-
лягає в створенні нових освітніх 
програм для початкової школи, 
які не будуть ґендерно уперед-
женими, а сприятимуть вихо-
ванню у маленьких громадян 
впевненості в тому, що всі вони, 
незалежно від статі, мають аб-
солютно рівні можливості – як 
у навчанні, так і в професійних 
досягненнях. З цією метою в 
рамках проекту була проведена 
ґендерна експертиза шкільних 
підручників, посібників та освіт-
ніх програм, включаючи також і 
дошкільні.

кільки разів, ще зма-
лечку ми чули: «Не 
будь хлопчиськом!», 
«Не рюмсай, мов 
дівчинка!». Невинні 

рольові ігри в «дочки-матері» та 
«козаки-розбійники» привчали 
нас до того, що в дорослому жит-
ті нам доведеться виконувати 
«чоловічу» або «жіночу» роль, і 
що з цим краще змиритися за-
здалегідь, щоб не стати об’єктом 
насмішок і принижень.

Але проблема формування ґен-
дерних стереотипів не зводиться 
лише до того, що в дитячих сад-
ках дівчатка виконують роль сні-
гуроньок, а хлопчики – зайчиків. 
У початковій освіті не використо-
вується людський ресурс обох ста-
тей. Низький відсоток чоловіків 
серед вчителів початкової школи 
нерідко спричиняє формування і 
підтримку ґендерних міфів – про 
чоловічу грубість чи жіночу непос-
лідовність. Фахівці стверджують, 
що в сучасній фемінізованій по-
чатковій школі вчительки вільно 
чи невільно тиснуть на хлопчиків 
своїм авторитетом, змушуючи від-
чувати свою неповноцінність. А це, 
в свою чергу, призводить до того, 
що хлопчики змушені будувати 
свою ґендерну ідентичність пере-
важно на негативі: не бути схожи-
ми на дівчаток, не брати участі у 
«жіночих» видах діяльності. Брак 
чоловіків на рівні початкової шко-
ли означає відсутність чоловічих 
рольових моделей для дітей, зміц-
нює стереотипи стосовно того, що 
лише жінки можуть бути відпові-
дальними за піклування і навчання 
дітей у ранньому віці. Але це лише 
верхівка айсберга недосконалості 
ґендерної освіти в Україні.

Суспільні стереотипи формують-
ся століттями, і змінити їх дуже 
складно. Ось уже кілька років для 
учнів 9 – 11 класів в Україні про-
водяться уроки гендерної рівності. 
Але хто їх проводить? Спілкування 
з вчителями на курсах підвищен-
ня кваліфікації, за словами Тетяни 
Дороніної, доцента Криворізького 
державного педагогічного універ-
ситету, доводить, що вони дуже 
далекі від об’єктивного сприйняття 
гендерної тематики. Часто вчителі 
пояснюють маргінальне станови-
ще жінок культурною традицією, 
яка на рівні побутової свідомості 
все ще сприймається як «норма», 
а всі спроби його виправлення 
викликають роздратування, неро-
зуміння та розглядаються як замах 
на сформовану систему статевих 
взаємин і, насамперед, на тради-
ційний статус сім’ї. 

Хто, як і де зможе виправити 
ситуацію, що склалася?

Центри ґендерної 
освіти: перші 
кроки до мети
Спільний проект Євросоюзу із 
Шведським агентством з питань 
міжнародної співпраці та розвит-
ку (Sida) та Програмою розвитку 

C

Переважна більшість вчителів в Україні – жінки, і навчити їх долати негативні ґендерні 
стереотипи, закладені сім’єю, школою і суспільством, – нагальна потреба національної освіти
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ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЄС

Надалі гендерні питання мають 
бути включені в усі сфери освіт-
ньої діяльності: в сферу підготов-
ки вчителів і в загальну систему 
вищої освіти. Для цього Програ-
ма підтримуватиме розробку 
ґендерно-чутливих програм для 
студентів педагогічних та інших 
ВНЗ. Буде забезпечено переклад 
книг, підручників, навчальних 
програм та матеріалів із ґен-
дерної проблематики. Метою 
Програми є інтеграція ґендерної 
освіти в систему вищої школи, 
створення наукового осеред-
ку, де будуть розвиватися ґен-
дерні студії. «Хоча підтримка ЄС 
розрахована на 2010–2011 роки, 
ми сподіваємося, що досвід робо-
ти цього року дасть можливість 
університетам самостійно про-
довжувати розпочату діяльність, 
оскільки вона надзвичайно важ-
лива. Сподіваємося, що всі вкла-
дені зусилля та ресурси примно-
жать результати», – розповідає 
Ігор Гуцуляк, експерт з ґендерної 
освіти «Програми рівних можли-
востей і прав жінок в Україні».

У Маріупольскому державно-
му гуманітарному університеті 
відкрито Центр ґендерних до-
сліджень і освіти. Там зібралась 
сильна команда ґендерних екс-
пертів, до якої входять працівни-
ки кафедр права, міжнародних 
відносин та зовнішньої політики, 
кафедр дошкільного виховання 
та англійської мови, а також тре-
нери з ґендерних питань ПРООН. 
Її очолює кандидат політичних 
наук Анастасія Дегтеренко. МГГУ 
одержить від ПРООН обладнан-
ня на суму 80 тис. грн., необхідні 
методичні та учбові матеріали. 
«В рамках проекту буде проводи-
тися стажування для викладачів 
та студентів МГГУ в Швеції та 
інших країнах ЄС. – розповідає 
Анастасія Дегтеренко. – Робота 
центру також буде спрямова-
ною на подолання негативних 
стереотипів у суспільстві, про-
тидію дискримінації та насиллю. 
Будуть проводитися тренінги 
та лекції, розроблятися учбові 
посібники та інші матеріали, се-
ред них «Правове урегулювання 
гендерних відносин в Україні». 
Бажаючим буде надаватися без-
коштовна юридична допомога».

Провідний експерт ґендерного 
центру в Київському національ-
ному економічному університеті 
імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) 
Лариса Магдюк розповіла про 
створення центру в столичному 
ВНЗ: «Ведеться підготовка при-
міщення (стаціонарна аудиторія 
для проведення тренінгів, круг-
лих столів, робочих зустрічей, 
конференцій тощо). Офіційне 
відкриття Центру відбудеться 
у вересні 2010 року, коли при-
міщення буде підготовлено. Про-
те науково-дослідницька робота 
вже триває: проводяться дослід-
ження з питань ґендерних аспек-
тів в управлінні, менеджменті, 
маркетингу, в трудових відно-

синах. Збирається матеріал для 
підготовки навчального курсу та 
посібника. Починаючи з вересня, 
будуть проводитися масштабні 
дослідження з ґендерних аспектів 
ринку праці та трудових відносин, 
розвитку малого та середнього 
бізнесу, розвитку реклами, фор-
мування ґендерних бюджетів».

Про діяльність ґендерного цен-
тру в Прикарпатському націо-
нальному університеті ім. Василя 
Стефаника розповіла кандидат 
філософських наук, доцент Гали-
на Дичковська: «Ми займаємося 
в основному дослідженнями сві-
тогляду – центр тісно пов’язаний 
з кафедрою філософії. Організо-
вуємо та проводимо дискусійні 
клуби на різні теми, які стали 
дуже популярними серед наших 
студентів. Молодь активно вклю-
чається в роботу. До речі, ми по-
мітили тенденцію: у молодих 
людей зараз існує страх несуміс-
ності кар’єри та сімейного жит-
тя, вони вважають, що можна 
вибирати або «кар’єру, успіх, ре-
алізацію», або ж «сім’ю, любов, 
щастя». Цікаво, що це стосується 
як дівчат, так і хлопців».

Ґендерні студії 
розпочнуться 
восени
Дуже важливо формувати пра-
вильний світогляд майбутніх 
вчителів та викладачів, особливо 
в питаннях ґендерної рівності, 
бо саме вони будуть навчати 
українських дітей та молодь за-
втра. З цією метою в рамках 
проекту був оголошений і прове-
дений конкурс серед педагогіч-
них університетів України (він 
завершився в квітні цього року), 
серед яких були відібрані п’ять, 
для створення на базі них кафедр 
ґендерних студій – Національ-
ний педагогічний університет 
ім. М.П. Драгоманова, Універси-
тет менеджменту освіти Академії 
педагогічних наук України, Тер-
нопільський національний педа-
гогічний університет ім. В. Гна-
тюка, Національний університет 
«Острозька академія», Сумський 
державний педагогічний універ-
ситет ім. А.С. Макаренка. 

Кафедри, впроваджені в ака-
демічну структуру університетів, 
будуть працювати за спеціально 
розробленими освітніми плана-
ми. З боку Програми кафедрам 
ґендерних студій також буде 
надаватися достатня підтримка 
(експертна, технічна та мето-
дична) та сприяння реалізації 
планів. Діяльність планується 
розпочати з вересня цього року, 
а зараз ведеться робота з підго-
товки приміщень, технічного 
забезпечення та підготовки кад-
рового персоналу, адже від цього 
залежить ефективність роботи в 
майбутньому. 

Директор Науково-дослідного 
ґендерного освітнього центру 
АПН України і ТНПУ ім. В. Гна-

Лариса 
Магдюк, 
керівник 
Центру 
ґендерно-
правової 
освіти при ВГО 
«Українська 
Асоціація 
Маркетингу», 
провідний 

експерт Ґендерного центру 
економічної освіти КНЕУ, тренер 
з ґендерної освіти Програми 
рівних можливостей та прав 
жінок в Україні: «Я була дуже 
вражена щонайвищим рівнем 
професіоналізму міжнародних 
тренерів, які готували 
українських спеціалістів, 
та команди менеджерів і 
організаторів Програми. 
В Програмі було створено 
атмосферу спільної команди, 
а також комфортні умови 
для навчання та роботи, 
доброзичливого спілкування, що 
сприяло досягненню хороших 
результатів. Вперше в історії 
ґендерної освіти в Україні 
відбулося системне цільове 
багатомісячне фахове  навчання 
тренерів – спеціалістів для 
подальшого поширення знань, 
вмінь, навиків з забезпечення 
ґендерної рівності в суспільстві. 
Проте, слід відзначити, що 
попередні різноманітні навчальні 
та тренінгові програми створили 
засади для такого системного 
підходу, багато з тренерів даної 
програми були учасниками 
попередніх програм та 
стажувань.

Оксана 
Кікінежді, 
директор 
Науково-
дослідного 
ґендерного 
освітнього 
центру АПН 
України ТНПУ 
ім. В. Гнатюка: 

«Тернопільський національний 
педагогічний університет 
займається ґендерними 
проблемами ще з 1999 року, 
а відкриття кафедри ґендерної 
освіти буде новою хвилею 
в нашій діяльності. В нашій 
програмі висвітлені такі теми 
як історія ґендерної педагогіки, 
педагогічна спадщина. Ми її 
розкриваємо і показуємо, що 
в Україні є ґендерна матриця 
педагогічної спадщини – це 
роботи А. С. Макаренка, В. О. 
Сухомлинського, С. Ф. Русової. 
Ми маємо це ідеологічне 
підґрунтя, і це дуже важливо, 
адже теми розвитку ґендерної 
ідентичності і соціалізації 
пов’язані з національно 
ідентичністю, громадянським 
вихованням. Тобто, перш за все 
– громадянин, а потім вже – 
чоловік і жінка. Ми постаралися 
висвітити тему статевої 
соціалізації на всіх вікових 
етапах, пов’язуючи її з курсами 
психології та педагогіки, де вони 
доповнюють одне одного.

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ тюка, ст. науковий співробітник, 
доцент, кандидат психологічних 
наук – Оксана Михайлівна Кікі-
нежді розповіла про підготовку 
до створення кафедри в Тер-
нопільському педагогічному уні-
верситеті: «Кафедра ґендерної 
освіти буде відкрита з вересня 
на базі факультету педагогіки та 
практичної психології. Вже під-
готували всі необхідні папери: 
положення про кафедру, мету, 
завдання, проблеми, перспекти-
ви. Маємо сильну команду підго-
товлених викладачів. Так що все 
є, ми готові відкриватися. Хоча 
наш університет займається ґен-
дерними проблемами ще з 1999 
року, відкриття цієї кафедри буде 
новою хвилею в нашій діяльності. 
Технічна та інформаційна під-
тримка програми відкриє перед 
нами нові можливості. Команда 
нашого університету розроби-
ла і підготувала програму для 
кафедр ґендерної освіти педаго-
гічних університетів, яка визна-
на кращою експертами ПРООН. 
Це означає, що наша програма 
пройде апробацію на викладан-
ня в п’яти університетах, в яких 
будуть створені кафедри ґен-
дерної освіти. Програма також 
надає можливість дистанційного 
навчання».

Підготовка 
тренерів 
проходить 
успішно
Одним з напрямків роботи «Про-
грами рівних можливостей та 
прав жінок в Україні» є ґендерна 
освіта вчителів та держслужбов-
ців. З цією метою до кінця наступ-
ного року планується провести 1 
200 каскадних навчальних семі-
нарів по всій Україні, слухачами 
яких стануть щонайменше 24 ти-
сячі осіб з числа працівників ос-
віти, державних службовців всіх 
рівнів – співробітників централь-
них органів виконавчої влади та 
місцевих адміністрацій. Каскад-
ні тренінги розпочнуться влітку, 
вони будуть організовуватися 
Програмою рівних можливостей 
та прав жінок в Україні спільно 
з Головдержслужбою України, 
Міністерством освіти та науки 
України, Міністерством України 
у справах сім’ї, молоді та спорту 
та проводитимуться на базі інс-
титутів післядипломної освіти в 
областях та інститутів з підви-
щення кваліфікації. Семінари 
будуть проводитися тренерами, 
які пройшли підготовчі тренін-
ги з вересня 2009 року по січень 
2010-го. 

106 тренерів отримали спе-
ціалізовані знання міжнарод-
ного рівня з ґендерних питань, 
а також навички проведення 
тренінгів та семінарів, вміння 
працювати з різними аудиторія-
ми, оволоділи психологічними 
аспектами роботи.



№2 (5)  ЧЕРВЕНЬ 2010 РОКУ  •  УКРАЇНА – ЄВРОСОЮЗ У ДЕТАЛЯХ

Адреси громадських установ, 

до яких можна звернутися за допомогою

Газета «УКРАЇНА – ЄВРОСОЮЗ у деталях»

Розповсюджується у Запоріжжi, Черкасах, Полтавi, Миколаєві, Кіровограді, Дніпропет-
ровську, Львові, Тернополi, Хмельницькому, Вінниці, Житомирі та АР Крим.

Засновник та видавець: «Комунікаційна група «PRT» 
за дорученням Представництва Європейського Союзу в Україні та Білорусі.

Видається в рамках проекту за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні. 
Погляди, висловлені в матеріалах видання, можуть не співпадати 

з офіційною позицією Представництва Європейського Союзу в Україні.

Свідоцтво про реєстрацію КВ №13717-2691р від 05.03.08
©2008, European Commission

Вся Україна
• Міжнародний жіночий правозахисний 

центр «Ла Страда — Україна»

Телефон довіри (044) 224-04-46 
(кожен вівторок з 10 до 18 годин). 
Запобігання торгівлі жінками. Безко-
штовні консультації для жінок і дівчат, 
які виїжджають на роботу чи навчання 
за кордон.
• «Гарячі лінії» центру 

«Ла Страда — Україна»

0 800 500 33 5 –– Національна гаряча 
лінія з попередження насильства в сім’ї 
0 800 500 22 5 – Національна гаряча 
лінія з попередження торгівлі людьми
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів, 
по буднях з 9-00 до 20-00)
386 – з телефонів МТС та «Київстар»

Автономна Республіка Крим
• Республіканський комітет з питань 

сім’ї та молоді АРК 

(0652) 25-21-26, 25-11-18, 24-10-83
• Ліга кримськотатарських жінок

(0652) 273-167, 279-126 – правова 
підтримка жінок
• Центр “Жіноча ініціатива”

(0652) 294-465

Вінниця
• «Інформаційно-профілактичний 

кризовий жіночий центр» 

(0432) 578084

• «Прогресивні жінки» 

(0432) 469-868, 322-583

Дніпропетровськ
• Дніпропетровський центр соціально-

психологічної допомоги, 

невідкладна допомога особам, які 
опинилися у складних життєвих обста-
винах, тимчасовий притулок терміном 
до 90 діб 
(56) 376-53-83, 748-07-39, 
www.social-help.dp.ua 
• Дніпропетровський обласний 

(крайовий) центр з питань прав людини 

(562) 92-42-12

Житомир
• Управління з питань сім’ї та молоді 

Житомирської ОДА, 

(0412) 37-28-54, 37-31-85, приймаль-
ня (0412) 37-28-54, тел./факс (0412) 
37-28-54

Запоріжжя
• Запорізька міська Рада жінок

(0612) 346-253, 349-032
• Благодійна установа Жіночий кризо-

вий центр «Гармонія»

(0612) 636-148
• Жінки Приазов’я

тел./факс: (06153) 32-306, 95-601. 
Підтримка жінок, що потерпіли від 
насильства

Кіровоград
• Психологічна вітальня. 

(0522) 23-66-97; 050-9177297 Со-
ціально-психологічна допомога підліткам. 
• Кіровоградська інформаційна 

жіноча служба ОЖІС, 

тел./факс: (0522) 226579, 
тел: (0522) 361033

Київ
• Міжнародна організація 

«Жіноча громада»

тел./факс: (044) 225-63-78, психологіч-
ні та юридичні консультації
• Центр соціально-психологічної реа-

білітації БО «Служба порятунку дітей»

(044) 434-22-54

Львів
• Молодіжний жіночий гендерний 

центр ім. Н. Кобринської 

(0322) 223-771, 221-862
• Реабілітаційний центр «ЛЮБОВ»,

(0322) 430-903 (Лінія довіри)
• Кризовий центр благодійного 

фонду “Салюс” – 

медична та психологічна допомога 
жертвам зґвалтувань та насильства.
(0322) 37-95-05
• Західноукраїнський центр 

«Жіночі перспективи» – 

соціально-психологічні консультації, групи 
взаємної підтримки. (0322) 962-962

• Притулок для неповнолітніх 

Львівської облдержадміністрації 

(0322) 679-190, 679-349 
• Інформаційно-профілактичний 

кризовий жіночий центр 

(03244) 2-90-40, 3-57-62

Миколаїв
• Недержавна організація «Дана»

(0512) 416-578, 335-108, 
416-576 (підтримка жінок, 
що потерпіли від насильства)

Полтава,
• Управління з питань сім’ї 

та молоді Полтавської ОДА, 

(0532) 56-92-68, 56-92-67 
тел/ф. (0532) 56-92-66

Тернопіль
• Центр соціально-психологічної допо-

моги сім’ї, жінці та молоді «Родина»

(0352) 287-929

Хмельницький,
• Управління з питань сім’ї 

та молоді Хмельницької ОДА 

(03822) 6-95-27, 
т/ф (03822) 72-05-45

Черкаси
• Центр «Я — жінка» 

(0472) 452-057

Корисні веб-ресурси, з яких можна 

більше дізнатись про програми ЄС в Україні

www.delukr.ec.europa.eu   — Представництво Європейського Союзу в Україні
eu.prostir.ua  — портал європейського громадянського суспільства в Україні
www.undp.org.ua   — «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні»
www.gender.ilo.org.ua  — Рівність жінок і чоловіків у світі праці
www.ippo.edu.te.ua/files/gromad_osvita/resursy/prava_zhinok_i_ditey/opys_proektu.pdf  — «Проект із зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні»
gurt.org.ua/news/recent/4051 — «Розвиток комплексних превентивних послуг для дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах»
novasimya.org.ua  — Законодавство про усиновлення та інші форми сімейної опіки
vsirivni.com.ua  — Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент

Дитину, яка на перший 
погляд є малолітнім злочинцем, 

при ретельній ідентифікації 
можна розпізнати як жертву 

експлуатації у формі «втягнення 
в злочинну діяльність». 

Віра Попович, 
Закарпатська ГЖО «Веста»
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